
  
  

 

 

 

Aneks nr 1 z dnia 23.08.2017r. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich pracowników”  

nr RPSL.11.04.03-24-0410/15 

 

 

 

Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Technologie 

cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich pracowników” nr RPSL.11.04.03-24-0410/15.  

Poniżej paragrafy Regulaminu, które otrzymują nowe brzmienie. 

 

§ 1 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
12. Osoba pracująca  - zgodnie z SZOOP w ramach Działania 11.4 wsparcie kierowane jest do osób pracujących tj.: (a) 
pracowników w rozumieniu art. 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502 z późn. zm.), (b) osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy  
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.  
Beneficjent weryfikuje fakt spełniania przez kandydata na uczestnika projektu kryteriów kwalifikowalności w oparciu  
o stosowne zaświadczenia w zależności od charakteru umowy. W szczególności dokumentami takimi mogą być : 
zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu w przypadku umów regulowanych w Kodeksie Pracy. W przypadku umów 
agencyjnych, umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 
umowy o dzieło, koniecznym jest pozyskanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego fakt trwania umowy  
np. oświadczenie zleceniodawcy lub dokument urzędowy potwierdzający fakt odprowadzania obowiązkowych 
zobowiązań publiczno-prawnych w związku ze świadczeniem usług np. dokument ZUS RMUA. 
 

 
§ 3 

Główne założenia 
 

3. W ramach Projektu zakłada się realizację kursów z zakresu języka angielskiego / niemieckiego / francuskiego 
prowadzących do uzyskania kompetencji zgodnie z CEFR (Common European Framework of Reference fot 
Languages), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu TELC lub innego równoważnego oraz 
szkoleń TIK prowadzących do uzyskania kompetencji informatycznych zgodnie ze standardem DIGCOMP, 
zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) 
zgodnych ze standardem DIGCOMP. 
 

§ 4 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 
     1.  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki: 

a) w chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 26% Uczestników 
powinno spełniać kryterium wiekowe 50+ (156 kobiet, 156 mężczyzn) oraz co najmniej 65% Uczestników będą 
stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (429 kobiet, 351 mężczyzn), 

b) zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa śląskiego,  



  
  

 

 

c) pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenia, innej (do której stosuje się przepisy dotyczące 
umowy zlecenia / o dzieło), 

d) należy do jednej z grup defaworyzowanych: osoba po 50 roku życia, kobieta (w szczególności powracająca na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka), osoba o niskich kwalifikacjach, 
osoba  z niepełnosprawnością, osoba mieszkająca na wsi, 

e) z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych i cyfrowych. 

2.  W projekcie nie mogą wziąć udziału właściciele przedsiębiorstw, osoby pełniące funkcje kierownicze, wspólnicy,     
     osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 
 
 

 
§ 6 

Zakres wsparcia 
 
Projekt obejmuje następujące wsparcie: 
1.  Kurs języka angielskiego / niemieckiego / francuskiego: 
a)  kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem TELC lub innym równoważnym, 
[…] 
 
2.  Szkolenie komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji informatycznych zgodnie ze standardem DIGCOMP: 
  a) szkolenie zakończy się zewnętrznym egzaminem z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnym ze       
      standardem DIGCOMP i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych     
      zgodnie ze standardem DIGCOMP, 
  b) program szkolenia obejmuje wybrane moduły standardu DIGCOMP spośród następujących: 

 DC M1 Informacja, 

 DC M2 Komunikacja, 

 DC M3 Tworzenie treści, 

 DC M4 Bezpieczeństwo,  

 DC M5 Rozwiązywanie problemów. 
[…] 
 

§ 7 
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  
[…] 
    f) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TELC lub innego równoważnego oraz egzaminu zewnętrznego  
         z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnym ze standardem DIGCOMP.  

 

§ 2 
 

Pozostała część Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich 
pracowników” nr RPSL.11.04.03-24-0410/15, pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 

 
Realizator projektu 

 


