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FAQ – najczęściej zadawane pytania w związku z udziałem w projekcie pn. „Język 

obcy szansą na rozwój zawodowy” Poddziałania 9.6.2 PO KL. 

 

1. Na jaki moment uczestnik projektu powinien posiadać wymagany w projekcie status? 

Odpowiedź: Status uczestnika projektu badany jest w momencie jego rekrutacji 

oraz podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (przedmiotowy dokument 

należy podpisać w pierwszym dniu kursu). Powyższe oznacza, iż w dniu 

rozpoczęcia udziału w kursie języka angielskiego uczestnik projektu powinien 

spełniać warunki kwalifikowalności udziału w projekcie tj.: 

a) wiek: 18-64 lat, 

b) miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu), 

c) zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 

spółdzielczej umowy o pracę) w instytucji rynku pracy województwa 

podlaskiego (instytucje rynku pracy wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby 

zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje 

szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego). 

2. Co oznacza refundacja kosztów kursu języka angielskiego? 

Odpowiedź: W ramach projektu przewidziano indywidualne wsparcie 

szkoleniowe w postaci refundacji kosztów poniesionych przez uczestnika 

projektu. Oznacza to, iż każdy z uczestników projektu, po zakwalifikowaniu się i 

podpisaniu Umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowego w postaci refundacji 

kosztu kursu języka angielskiego, musi dokonać indywidualnego wyboru na 

otwartym rynku szkoleniowym kursu języka angielskiego, dostosowanego do 

jego indywidualnych potrzeb pod kątem sposobu nauczania, czasu trwania, 

miejsca, tematyki, intensywności pracy itp. Tym samym Wojewódzki Urząd 

Pracy w Białymstoku jako Projektodawca nie będzie organizował grup 

szkoleniowych oraz kursów języka angielskiego, a jedynie refundował koszty 

kursu języka angielskiego (po spełnieniu wymagań określonych w § 6 

Regulaminu projektu), które zostały poniesione przez uczestnika projektu, w 

kwocie nie większej niż: 

- w przypadku kursu trwającego 180 godzin -  kwota brutto 2 407,00 zł (słownie 

złotych: dwa tysiące czterysta siedem 00/100), w tym maksymalnie 250 zł 

(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za materiały szkoleniowe, 

- w przypadku kursu trwającego 120 godzin - kwota brutto 1 688,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem 00/100), w tym maksymalnie 

250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za materiały szkoleniowe. 
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3. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie będzie możliwe podjęcie nauki w wybranej szkole po 

przerwie wakacyjnej (np. nie zebranie się grupy na kolejnym poziomie, niedogodne 

terminy spotkań)?  

Odpowiedź: W ramach projektu przewidziana została refundacja kosztów za 

jeden kurs, który musi kończyć się certyfikatem zgodnym z ESOKJ, tym samym 

konieczna jest kontynuacja nauki w tej samej szkole językowej w kolejnych 

semestrach. 

4. W jaki sposób należy dokonać zakupu materiałów szkoleniowych, aby uzyskać 

refundację? 

Odpowiedź: Materiały szkoleniowe mogą podlegać refundacji w przypadku 

kiedy zostaną zapewnione przez realizatora kursu w ramach realizowanego 

kursu, a następnie ujęte na fakturze/rachunku za kurs i opłacone przez 

uczestnika projektu.  

5. Jak rozwiązać sprawę podręcznika? Jeden komplet obejmuje realizację 120 godz., 

czy w przypadku udziału w kursie 180 godz. możliwy jest zakup 2 kompletów na 

poziomach odpowiadających stopniu zaawansowania grupy?  

Odpowiedź: Możliwy jest zapewnienie przez realizatora kursu 2 kompletów 

podręczników w przypadku realizowania nauki na dwóch różnych poziomach, 

przy czym koszty materiałów szkoleniowych nie mogą przekroczyć ogółem 250 

zł. 

6. Po zakończeniu kursu ma zostać przeprowadzony egzamin końcowy gwarantujący 

bezstronność. Czy możliwe jest – zamiast przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego 

– udział w egzaminie zewnętrznym (np. TELC)?  

Odpowiedź: Udział uczestnika projektu w końcowym egzaminie wewnętrznym, 

przeprowadzonym bezstronnie przez realizatora kursu, mającym na celu 

weryfikację poziomu osiągniętych umiejętności językowych, jest obligatoryjny 

(pozytywny wynik egzaminu jest podstawą wystawienia certyfikatu 

potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, 

zgodnego z ESOKJ). 

Jednocześnie w ramach projektu niemożliwa jest refundacja kosztów za 

egzamin zewnętrzny np. TELC. 

7.  Udział w projekcie opiera się na refundacji kosztów kursu. Czy w przypadku 

przerwania udziału w projekcie z przyczyn losowych (stosownie udokumentowanych 

do podanej przyczyny) uczestnikowi zwrócone zostaną poniesione przez niego do 

dnia rezygnacji koszty?  

Odpowiedź: Refundacja kosztów kursu możliwa jest jedynie po spełnieniu 

wszystkich wymagań określonych w § 6 Regulaminu projektu, tym samym  w 

przypadku nieukończenia kursu np. z przyczyn losowych, uczestnikowi 

projektu nie przysługuje zwrot środków poniesionych do dnia rezygnacji z 

kursu. 

8. Jak należy interpretować punkt 11 Wymagań dot. realizatora kursu (uczestnik 

projektu powinien zadbać aby realizator kursu języka angielskiego umożliwił 

monitoring udziału w kursie/projekcie uczestnika projektu)?  
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Odpowiedź: Monitoring udziału w kursie/projekcie oznacza możliwość 

weryfikacji przez WUP w Białymstoku czy kurs odbywa się zgodnie z 

określonymi w Regulaminie projektu wymogami oraz czy dany uczestnik 

uczęszcza systematycznie na kurs/testy.  

9. Czy realizator kursu będzie zobowiązany do podpisania Umowy w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych? 

Odpowiedź: WUP w Białymstoku jako projektodawca nie będzie zawierał 

umowy szkoleniowej z realizatorem kursu, tym samym nie będzie powierzał 

danych osobowych uczestników projektu i zawierał Umowy w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 


