
 

 

Projekt „Naucz się myśleć po angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego 

powyżej 25 roku życia.” nr RPPK.09.03.00-18-0003/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

pod tytułem: „Naucz się myśleć po angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego 

powyżej 25 roku życia.” nr RPPK.09.03.00-18-0003/19  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, osi 

priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w 

obszarze TIK i języków obcych. 

 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Naucz się myśleć po 

angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego powyżej 25 roku 

życia.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  

2. Projekt pt. „Naucz się myśleć po angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa 

podkarpackiego powyżej 25 roku życia.” realizowany jest przez Centrum Językowe Cosmopolitan- 

niepubliczną placówkę systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie nr RPPK.09.03.00-18-0003/19 z dnia 26 września 2019 r.,  

3. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.  

4. Regulamin rekrutacji w projekcie określa:  

a. Kryteria wyboru Uczestników Projektu oraz ramowe warunki ich uczestnictwa w projekcie;  

b. Uprawnienia i obowiązki Uczestników projektu;  

c. Nieobecność i rezygnacje z uczestnictwa w projekcie;  

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym regulaminem, należy do Dyrektora placówki Centrum Językowe Cosmopolitan..  

 

§ 2 

 

Słownik Pojęć  

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

• Program - oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 

podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  

• UE – Unia Europejska  

• EFS – Europejski Fundusz Społeczny  

• RPO WP 2014 - 2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020  

• Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  

• Beneficjent projektu – Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel, ul. Rynek 20, 38-400 

Krosno  

• Projekt – „Naucz się myśleć po angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego powyżej 25 roku życia.” 

• Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty 

rekrutacyjne.  

• Uczestnik/Uczestniczka Projektu ( UP) - osoby spełniające kryteria Uczestników/czek  
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Projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPPK.09.03.00-18-0003/19 będącego 

załącznikiem do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  

• Biuro Projektu – 38 - 400 Krosno, ul. Rynek 20,  

• Strona Internetowa projektu – podstrona strony głównej www.cjcosmopolitan.pl 

• Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) – stworzony przez ekspertów 

Rady Europy system pozwalający na ujednolicenie oceny znajomości języków obcych wśród 

obywateli Unii Europejskiej. Celem ESOKJ jest zapewnienie wysokiego standardu nauczania 

języków i stworzenie tych samych kryteriów oceny poziomów zaawansowania. ESOKJ definiuje 

trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych:  

o poziom A1+A2;  

o poziom B1+ B2;  

o poziom C1+C2 

TGLS – międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego oparty na SEOKJ Rady Europy.  

 

§3 

 

Informacje o Projekcie  

 

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych przez min.90% wśród 240(140K/100M) osób w 

wieku 25 lat i więcej z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, uczących się, 

pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. Podkarpackiego, poprzez 

realizację szkoleń z języka angielskiego zgodnie z ESOKJ zakończ egzaminem zewn. TGLS na 

wybranym poz. biegłości w okresie 01.09.2019 do 30.06.2021. Projekt kierujemy do 240 osób 

(140K/1000M)w wieku 25l. i więcej, z czego 100% stanowić będą osoby spełniające przynajmniej jeden 

lub więcej z poniższych warunków:  

 

a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,  

b) osoby w wieku 50 lat i więcej,  

c) rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny,  

d) osoby z niepełnosprawnościami 

 

Każdy Uczestnik Projektu (UP) weźmie udział w szkoleniu na dwóch poziomach biegłości językowej 

wraz z egz.wewn.i egz. certyfikującym TGLS (łącznie w proj.min.20gr.po max.12 os.)-ustalenia 

wynikające z przeprowadzonego 

badania własnego oraz potencjału organizacyjnego. WN. UP wezmą udział w 

120h(2x60h) kursu w formie stacjonarnej z j. angielskiego na poz. A (A1+A2), B (B1+B2) lub C 

(C1+C2) wg skali ESOKJ, w zależności od poziomu zaawansowania, określonego na etapie 

rekrutacji - diagnoza poziomu znajomości j. angielskiego. 

Każdy z UP. odbędzie szkolenie wraz z egzaminem wewn. i dwoma egzaminami zewnętrznymi 

certyfikującymi TGLS-po 60 i po 120h. W przypadku rezygnacji UP po pierwszym module, WN 

dopuszcza możliwość rozpoczęcia udziału od poziomu A2/B2/C2, po zdaniu egzaminu wewn. 

Zaj.rozpoczną się w momencie zebrania grupy uczestn.(gr. 12os.na dany poziom),najwcześniej 

w 09.2019,najpóźniej w 01.2021-tak,aby możliwe było ukończenie udziału w szkoleniu do końca 

realizacji projektu i podejście do egzaminu zewnętrznego.W sytuacji nie zebrania grupy 12 uczestników 

zajęcia odbędą się w mniejszych grupach. Zajęcia będą się odbywały, średnio 2 x w tygodniu 

po 2,5h lekc.,20h m-c; 5mies.cały kurs/os. Zaj.rano,wieczorem i weekendy. Po 2 h lekcyjnych zajęć 

przewiduje się15 min. przerwę. Termin i godzina realizacji zajęć 

zostaną ustalone w ten sposób aby nie kolidował z godzinami pracy uczestników 

oraz żeby umożliwił osobom opiekującym się dzieckiem/osobą  zależną udział w projekcie. Grupy 

mieszane osobami z niepełnosprawnościami.,w wieku pow.50r.ż.oraz młodsze będą nabywać 

wiedzę razem aby przełamać bariery i stereotypy odnośnie wieku czy niepełnosprawności.  

W celu ułatwienia nauki osobom dorosłym specjalnie opracowano  

http://www.cjcosmopolitan.pl/
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kontent(andragogika). Sale wykładowe wybierane pod kątem udogodnień dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

 

§4 

 

Uczestnicy Projektu 

  

1. Projekt adresowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, które:  

a. uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego,  

b. z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji lub 

kwalifikacji językowych ,  

c. posiadających największa lukę kompetencyjną.  

d.  adresowany jest w szczególności do osób :  

• niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie),  

• w wieku 50 lat i więcej,  

• osób niepełnosprawnych ,  

• rodziców samotnie wychowujących dzieci,  

• rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny.  

 

§5 

 

Ogólne zasady rekrutacji 

 

Proces rekrutacji z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, równości szans kobiet i 

mężczyzn w dostępie do wsparcia bez względu na płeć, stan zdrowia, pochodzenie etniczne lub 

narodowe, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, rasę, wykształcenie. Materiały szkoleniowe i 

rekrutacyjne nie powielające negatywnych stereotypów płciowych. Projekt będzie realizowany zgodnie 

ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiącego załącznik do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020. Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 

 

§ 6 

 

Nabór – przyjmowanie zgłoszeń do Projektu  

 

1. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście do biura projektu, drogą mailową, listownie lub 

wypełnić na miejscu w biurze projektu.  

2. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami musi być wypełniony czytelnie, w każdym polu i 

podpisany przez Kandydata.  

3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią 

dokumentację projektową.  

4. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.  

5. Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia danych 

uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.  

 
§7 

 

Testy kompetencji  

 

O terminach przeprowadzenia testów kompetencji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.  
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Czas przeprowadzenia testu kompetencji śr. 30 minut .  

Terminy przeprowadzenia testów kompetencji będą podane kandydatom z wyprzedzeniem co najmniej 3 

dni.  

Nie stawienie się na testy kompetencji bez wcześniejszego zgłoszenia z podaniem przyczyny powoduje 

skreślenie z listy kandydatów.  

 

 
§8 

 

Kwalifikacja do projektu  

 

1. Po zakończeniu naboru i przeprowadzeniu testów kompetencji zbiera się Komisja Kwalifikacyjna 

celem wyłonienia Uczestników projektu do poszczególnych edycji i rodzajów szkoleń językowych. Po 

weryfikacji formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanych punktów z testów 

kompetencji i punktów za kryteria dodatkowe Komisja Kwalifikacyjna wyłania Uczestników Projektu 

oraz przydziela do grup szkoleniowych zgodnie z poziomem znajomości językowej określonej na 

podstawie testów kompetencji. Sporządza Listę UP i Listę rezerwową do poszczególnych edycji szkoleń i 

kursów.  

2. Podczas kwalifikacji do udziału w projekcie uwzględniane są również założone wskaźniki produktu i 

rezultatu projektu, mogą one być decydującym kryterium kwalifikacyjnym uczestnictwa w projekcie. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Projektu według 

wskaźników przyjętych we wniosku o dofinansowanie.  

3. Wszystkie osoby zainteresowane zostaną telefonicznie powiadomione o wyniku rekrutacji.  

4. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej nie przysługuje odwołanie.  

5. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji i zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie z 

wszystkimi uczestnikami zostaną podpisane następujące dokumenty:  

a. Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami( deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o 

danych osobowych, zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania)  

6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w biurze projektu, stanowią 

dokumentację projektową.  

7. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – maksymalnie 240  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, zostaje przyjęta osoba z listy 

rezerwowej.  

 

§ 9 

 

Szkolenia i kursy  

 

Warunki organizacji i uczestnictwa w szkoleniach:  

 

Każdy Uczestnik Projektu (UP) weźmie udział w szkoleniu na dwóch poziomach biegłości język. 

wraz z egz.wewn.i egz. certyfikującym TGLS (łącznie w proj.min.20gr.po max.12 os.)-ustalenia 

wynikające z przeprowadz.badania własnego oraz potencjału org. WN. UP wezmą udział w 

120h(2x60h) kursu w formie stacjonarnej z j. angielskiego na poz. A (A1+A2), B (B1+B2) lub C 

(C1+C2) wg skali ESOKJ, w zależności od poziomu zaawansowania, określonego na etapie 

rekrutacji - diagnoza poziomu znajomości j. angielskiego. 

Każdy z UP. odbędzie szkolenie wraz z egzaminem wewn. i dwoma egzaminami zewnętrznymi 

certyfikującymi TGLS-po 60 i po 120h. W przypadku rezygnacji UP po pierwszym module, WN 

dopuszcza możliwość rozpoczęcia udziału od poziomu A2/B2/C2, po zdaniu egzaminu wewn. Zajęcia 

rozpoczną się w momencie zebrania grupy uczestn.(gr. 12os.na dany poziom),najwcześniej 

w 09.2019,najpóźniej w 01.2021-tak,aby możliwe było ukończenie udziału w szkol. do końca 

realiz.proj.i podejście do egz.zewn.W sytuacji nie zebrania grupy 12 uczestn.,zaj.odbędą się w 

mniejszych grupach. Zaj.będą się odbywały, średnio 2 x w tyg.po 2,5h lekc.,20h m-c; 

5mies.cały kurs/os. Zaj.rano,wieczorem i weekendy. Po 2 h lekcyjnych zajęć 15 min. przerwa. Termin 
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i godz. realizacji zajęć zostaną ustalone w ten sposób aby nie kolidował z godzinami pracy uczestników 

oraz żeby umożliwił osobom opiekującym się dzieckiem/osobą zależną udział w projekcie. Grupy 

mieszane z os.z niepełnosprawnymi.,w wieku pow.50r.ż.oraz młodsze będą nabywały wiedzę razem aby 

przełamać bariery i stereotypy odnośnie wieku czy niepełnosprawności. W celu ułatwienia nauki osobom 

dorosłym specjalnie opracowano kontent (andragogika). Sale wykład. wybierane pod kątem 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

1. Łączny wymiar godzinowy kursu językowego wynosi 120 godzin dydaktycznych (60 godzin na 

poziomie A1/B1/C1 oraz 60 godzin na poziomie A2/B2/C2), przy czym za 1 godzinę dydaktyczną 

uważa się 45 minut;  

2. Zajęcia odbywać się będą w miejscowości, w której zbierze się dana grupa Uczestników/czek 

projektu  

w woj. podkarpackim, z wyłączeniem miejscowości powyżej 25 tys. mieszkańców. 

3. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w ustalonym uprzednio harmonogramie. 

Projektodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy/czki 

będą o niniejszych zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie 

aktualny harmonogram szkoleń; 

4. Grupa liczy max. 12 osób. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem szkolenia liczba 

Uczestników/czek w grupie będzie mniejsza niż wymagana liczba osób tj. 12, Projektodawca ma 

prawo odwołać szkolenie albo ustalić nowy termin dla uzyskania minimalnej wymaganej liczby 

osób w grupie. Projektodawca ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn od niego niezależnych 

(choroba trenera, decyzja Instytucji Zarządzającej, siła wyższa itp.), o czym niezwłocznie 

poinformuje Uczestników/czki Projektu. 

5. Projektodawca zastrzega, iż Wykładowcami kursu będą osoby z doświadczeniem w prowadzeniu 

zajęć stanowiących przedmiot kursu (potwierdzonymi poprzez świadectwa, certyfikaty); 

6. Projektodawca zapewnia Uczestnikom/czkom kursu materiały dydaktyczne w postaci dwóch 

podręczników.  

7. Projektodawca zastrzega, iż raz w miesiącu będzie przeprowadzany okresowy test wiedzy. 

Natomiast po 60 godzinach kursu odpowiednio na poziomie A1/B1/C1 oraz na poziomie A2/B2/C2 

zostanie przeprowadzony test wewnętrzny. Po zdanym teście Uczestnicy/czki projektu otrzymają 

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 

uczestnictwo w min. 80% kursu.  

8. Na zakończenie każdego 60 godzinnego modułu przeprowadzony zostanie zewnętrzny egzamin 

certyfikujący TGLS potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej, po którym Uczestnicy/czki otrzymają 

certyfikat zewnętrzny TGLS na danym poziomie. 

 

 

§ 10 

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników  

 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a: 

1.1 Zapoznać się z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w projekcie i przestrzegać jego 

postanowień; 

1.2 Przybyć punktualnie i uczestniczyć w kursie w wymiarze godzinowym przewidzianym 

harmonogramem i programem, co potwierdza przez każdorazowe podpisanie listy obecności; 

1.3 Uczestniczyć w wymiarze min. 80% czasu trwania kursu; 
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1.4 W przypadku nieobecności na zajęciach niezwłocznie poinformować Projektodawcę  o przyczynie 

i przewidywanym czasie trwania nieobecności; nieobecność przekraczająca 12 godzin na poziomie 

A1/B1/C1 lub 12 godzin na poziomie A2/B2/C2 (co stanowi 20% kursu) oznacza rezygnację  z 

udziału w Projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu i rodzi konsekwencje wskazane w ust.  4.1 

poniżej; 

1.5 Sumiennie uczestniczyć w kursie, wykonywać polecenia trenerów zarówno podczas kursu, jak i w 

ramach zadań zleconych przez trenera do samodzielnego wykonania w czasie wolnym; 

1.6 Przestrzegać zasad i przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w miejscu realizacji kursu; 

1.7 Pokwitować odbiór materiałów dydaktyczno – szkoleniowych; 

1.8 Przystąpić do każdego egzaminu przewidzianego programem, jak również Regulaminem 

uczestnictwa w Projekcie; 

1.9 Naprawić wszelkie szkody wyrządzone Projektodawcy, jego pracownikom i współpracownikom 

oraz kontrahentom w tym podmiotom realizującym kurs, jeśli takowe powstaną z winy 

Uczestnika/czki Projektu; 

1.10 W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekazać Projektodawcy dane 

dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

1.1 Dokonać ewaluacji kursu poprzez wypełnienie: 

1.1.1 Ankiety ewaluacyjnej oraz ankiety oceniajacej kurs; 

1.1.2 Okresowych testów sprawdzających  wiedzę przeprowadzanych raz w miesiącu (ocena 

postępów Uczestnika/czki Projektu dokonana przez Projektodawcę). 

2. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a: 

2.1  Uczestniczyć w kursie bez ponoszenia z tego tytułu nakładów finansowych z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Umowie i Regulaminie uczestnictwa w Projekcie; 

2.2 Otrzymać zaświadczenie po wewnętrznym teście przy spełnieniu niezbędnych do tego 

warunków; 

2.3 Otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego na 

pełnym poziomie biegłości językowej A, B lub C wg skali ESOKJ przy spełnieniu niezbędnych do 

tego warunków; 

 



 

 

Projekt „Naucz się myśleć po angielsku! Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego 

powyżej 25 roku życia.” nr RPPK.09.03.00-18-0003/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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§ 11 

 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie  

 

Każdy zakwalifikowany uczestnik może Zrezygnować z udziału w Projekcie i kursie: 

1. Bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku rażącego 

naruszenia przez Projektodawcę postanowień niniejszej Umowy; 

2. Bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Projektodawcy i Uczestnika/czki Projektu, a 

uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie (np. udokumentowana 

choroba); 

3. Za zwrotem kosztów uczestnictwa (proporcjonalnie do liczby odbytych 

godzin) w Projekcie w wysokości 2 618,55 zł (słownie: dwa tysiące sześćset 

osiemnaście złotych 55/100) w każdym czasie bez podania przyczyny; 

4. Za zwrotem kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 2 618,55 zł 

(słownie: dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych 55/100) z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika/czki Projektu lub przez niego/nią 

zawinionych. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w projekcie oraz na skutek 

zmian w przepisach.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:  

a. Decyzja Dyrektora CJ Cosmopolitan  

b. Wniosek o dofinansowanie Projektu 


