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 Działanie/Poddziałanie ( numer, tytuł) 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 1 

1.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,  

11.4.3. Kształcenie ustawiczne 

ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2016 

 Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich. 

Aktualizacja ( data): 16.01.2017 

Nr/Tytuł projektu 

Beneficjent 

/Realizator 

projektu 

Dane kontaktowe  

w zakresie 

szczegółowych 

informacji  

o projekcie 

Kryteria udziału  

w projekcie 
Formy wsparcia w projekcie 

 0bszar 

wsparcia 

/okres 

realizacji 

projektu 

Planowany 

termin 

naboru 

uczestników 

(WND-
RPSL.11.04.03-24-

03GE/15-001) 
  

Śląska akademia 
kompetencji TIK w 

obszarach 
umiejętności ICT i 

znajomości 
języków obcych  

 
 
 

Asseco Data 
Systems S.A. 

502 244 738  
 

akademiatik@assec
ods.pl 
oraz  

joanna.peszkowska
@assecods.pl 

Punkty wsparcia 
utworzono w : 

Katowicach, Bielsku-
Białej, Suszcu oraz 

Częstochowie 
 

Do projektu zapraszamy osoby 
spełniające jednocześnie 
wszystkie poniższe kryteria 
udziału w projekcie: 

 Są osobami pracującymi 

 Są w wieku 25 lat i więcej 

 Pracują lub zamieszkują 
na obszarze województwa 
śląskiego w rozumieniu 
przepisów kodeksu 
cywilnego (miejscem 
zamieszkania osoby 
fizycznej jest 
miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z 
zamiarem stałego pobytu) 

 Należą przynajmniej do 

 Realizacja szkoleń w obszarze 
wykorzystania narzędzi ICT w 
roli użytkownika 

 Realizacja szkoleń w obszarze 
tworzenia rozwiązań i 
wspierania użytkownika 
narzędzi ICT 

 Realizacja szkoleń w obszarze 
językowym 

01.07.2016-
30.06.2019 

Od 
16.08.2016 
do 
30.06.2019 
(lub do 
osiągnięcia 
założonych 
limitów w 
projekcie). 

mailto:akademiatik@assecods.pl
mailto:akademiatik@assecods.pl
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jednej z poniższych grup: 
a) Są osobami po 50 

roku życia 
b)  Są kobietami 
c) Są osobami 

posiadającymi 
wykształcenie maks. 
ponadgimnazjalne 

d) Są osobami 
niepełnosprawnymi 

e) Są osobami 
mieszkającymi na 
terenach wiejskich 

 Zgłaszają się do 
uczestnictwa w projekcie 
z własnej inicjatywy 

 Wypełniły formularz 
zgłoszeniowy na Portalu 
Projektu lub dostarczyły 
wypełniony dokument do 
Punktu Kontaktowego 

  

 

RPSL.11.04.03 

-IP.02-24-006/15 

 

ŚLĄSKA 

AKADEMIA 

KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH   
 

Centrum 
Szkoleń i 
Innowacji 
Grzegorz 
Miszczak 

81 534 60 98, 
info@csi.info.pl 

Kryteria obligatoryjne:  
-zamieszkiwanie lub zatrudnienie 
terenu woj. Śląskiego 
- wiek powyżej 25 r.ż. 
- posiadanie statusu osoby 
pracującej 
- wyrażenie poprzez złożenie 
dokumentów chęci udziału w 
projekcie  
 
Priorytetowo będą przyjmowane : 
- osoby po 50 roku życia,  
- osoby o niskich kwalifikacjach 
- kobiety. (szczególnie 
powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dziecka);  
- osoby niepełnosprawne; 

1. Szkolenia w obszarze umiejętności 
ICT (SZKOLENIE Z OBSŁUGI 
KOMPUTERA ZGODNE Z RAMAMI 
KOMPETENCJI 
INFORMATYCZNYCH I 
INFORMACYJNYCH Digital 
Competence Framework), kończące 
się certyfikatem zewnętrznym 
potwierdzającym zdobycie przez 
Uczestników/czki określonych 
kompetencji cyfrowych zgodnie z 
zaplanowanymi we wniosku etapami.  
 
2. Szkolenia w obszarze znajomości 
języków obcych (SZKOLENIE 
JĘZYKOWE - Zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego), które będą kończyć się 

Województw
o śląskie 
 

Okres 
realizacji: 

1.10.2016 – 
31.03.2019 

Rekrutacja 
ciągła od X 

2016 r. 

mailto:info@csi.info.pl


- osoby mieszkające na terenach 
wiejskich. 

otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie przez 
uczestników/uczestniczki projektu 
określonego poziomu biegłości 
językowej, zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego 

RPSL.11.04.03-24-
0410/15-004 

 
Technologie 

cyfrowe i języki 
obce - nie obce 

dla śląskich 
pracowników 

CENTRUM 
EDUKACJI 

AC-EXPERT 
AGATA 

MELARA 

Agnieszka 
Wolniewicz  
Patrycja 
Kaczmarzyk 
 
tel. 67 215 27 04 

Projekt dla 1200 osób (660 K, 
540 M) pracujących, po 25 roku 
życia z woj. śląskiego, należących 
do grup defaworyzowanych, 
w tym min. 312 osób (156 K, 156 
M) po 50 roku życia i min. 780 
osób (429 K, 351 M) o niskich 
kwalifikacjach. 

Kursy językowe w zakresie 
j. angielskiego 
/niemieckiego 
/francuskiego 
prowadzące do uzyskania kompetencji 
zg. z CEFR 
oraz 
Szkolenia TIK prowadzące 
do uzyskania kompetencji 
informatycznych zgodnie 
ze standardem DIGCOMP. 

Całe woj. 
śląskie 
 
od 
01.09.2016 
do 
30.06.2019 

TERMINY: 
(I)  
09-10.2016 
(II)  
03-04.2017 
(III)  
09-10.2017 
(IV)  
03-04.2018 
(V)  
09-10.2018 

 
 WND-

RPSL.11.04.03-24-
02C7/15-003 
„Akademia 
kluczowych 
kompetencji 

mieszkańców 
województwa 

śląskiego” 
 
 

„INTERLOGOS” 
S.C.  

ANNA 
OLEJNICZAK 
JAROSŁAW 

OLEJNICZAK 

507 389 889 

- wiek 25-64l. 
- osoby mieszkające w 
województwie śląskim 
- osoby pracujące  

Szkolenia językowe (angielski, 
niemiecki, francuski) i  
komputerowe na wszystkich 
poziomach zaawansowania A, B, C 
zakończone uzyskaniem 
międzynarodowego certyfikatu 

01.01.2017-
30.09.2019 

Nabór ciągły 
od styczna 
2017r.  

 WND-
RPSL.11.04.03-24-

02G7/15-003 
 
 
 

Centrum 
Języków 
Obcych i 
Edukacji 

POLIGLOTUS 
Tomasz Górski 

e-mail: 
info@poliglotus.com
.pl tel. 77 4417791, 

609 717 791 

Grupę docelową stanowi 1308 
os.(785K i 523M) z obszaru woj. 
śląskiego, w wieku 25lat i więcej, 
pracujących, uczestniczących z 
własnej inicjatywy w szkoleniach, 
należących do grup 
defaworyzowanych czyli 
wykazujących największą lukę 

j.angielskiA1-A2:50gr z egzaminem TOEIC 
j.angielskiB1-B2:12gr z egzaminem TOEIC 
j.niemieckiA1-A2:17gr z egzaminem 
WiDaF 
każdy kurs języka obcego trwa 240 h 
Szkolenia ICT: Pakiet 3szkoleń(programy 
szkol. wg Syllabusów Fundacji 
ECDL)dla1Uczestnika/Uczestniczki: 

Języki obce i 
kompetencje 
ICT 
Od 
01.01.2017 
do 
30.06.2019 

Od 
01.01.2017 

mailto:info@poliglotus.com.pl
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kompetencyjną i 
najw. potrzeby w dostępie do 
edukacji(10%-131os. gr. docelowej to 
os. powyżej 50r.ż, 90%-1177os.o 
niskich kwalifikacjach, w 
całej gr. docelowej 24 os. 
niepełnosprawne) 100% 
uczestników/czek to osoby z obszaru 
woj. śląskiego (pracują lub 
zamieszkują na obszarze woj. 
śląskiego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego). 

1.ECDL Base moduły: 
B1-Podstawy pracy z komputerem 
B2-Podstawy pracy w sieci 
B3-Przetwarzanie tekstów 
B4-Arkusze kalkulacyjne 
Każdy moduł trwa 20h zajęć 
lekcyjnych(godz.lekcyj.45min+przerwa),łąc
znie 4moduły 
x20h=80h/1Uczestnik.Ukończenie szk. 
przygotowuje do certyfikacji ECDL Base w 
modułach 
B1,B2,B3,B4.Certyfikat ECDL Base 
uzyskany pozytyw. wynikiem egz. jest 
podst. certyfikatem dla osób, w tym 
pracowników wszystkich specjalności, 
którzy na co dzień posługują się 
komputerem, korzystają z Internetu, 
tworzą, edytują dokumenty i arkusze 
kalkulacyjne. 
2.ECDL Standard moduły: 
S1-Użytkowanie baz danych 
S2-Grafika menedżerska i prezentacyjna 
S3-IT Security 
Każdy moduł trwa 20h zajęć 
lekcyjnych(godz.lekcyj.=45min+przerwa),ł
ącznie 3moduły x20h=60h/1Uczestnik. 
Ukończenie szk. przygotowuje do 
certyfikacji ECDL 
Standard(S1,S2,S3).Certyfikat ten 
zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził 
rozszerzone kwalifikacje komputerowe 
umożliwiające posługiwanie się nim w 
zakresie baz danych, grafiki i bezpiecz. 
komputerowego. 
3.ECDL e-Citizen 
Szkolenie-20h/1os.Program obejmuje: 
podstawy Internetu i poczty elektr. (e- 



mail);wyszukiwanie, selekcjonowanie i 
gromadz. informacji w sieci; zakupy on-
line, efekt. komunikację w sieciach 
komput.: komunikatory, CHAT, forum; 
kontakty urzędowe za pośrednictwem 
Internetu, e-PUAP+podpis elektroniczny 
Przygotowuje do certyfikacji ECDL e-
Citizen. Certyfikat ten poświadcza 
umiejętność korzystania z Internetu w 
zakresie wyszukiwania i gromadzenia 
informacji w Internecie, a także 
komunikowania się za jej pośrednictwem. 
Razem w Zad.:80h+60h+20h=160h szkol. 
na 1Uczestnika/czkę. szkolenia 
realizowane będą w grupach max12os.;30 
grup,3szkolenia/pakiet. Szkolenia 
realizowane w formie 
40spotkań,śr.4h/1spotk.,śr.2-3x w 
tyg./weekend w godz. dopasowanych do 
potrzeb Uczestników (os. pracujących). 
 

Mieszkasz lub 
pracujesz w woj. 

śląskim? Nie strać 
szansy na 
bezpłatne 
szkolenia 

językowe oraz 
komputerowe!” 

RPSL.11.04.03-24-
040F/15  

 
 
 

Zakładu 
Usługowo – 

Wytwórczo – 
Handlowego 

„ELAPX”   
Sp. z o.o. 

ul. Łużycka 11, 
41-902 Bytom 

efs11.4.3@mailplus.
pl 

Grupa docelowa to: osoby w 
wieku 25 lat i więcej, pracujące, 
uczestniczące z własnej inicjatywy 
w szkoleniach i kursach, należące 
do jednej z poniższych grup: 
 -osoby po 50 roku życia;  
-kobiety (szczególnie powracające 
na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dziecka);  
-osoby o niskich kwalifikacjach;  
- osoby niepełnosprawne;  
-osoby mieszkające na terenach 
wiejskich. 
Wsparcie kierowane jest do osób 
pracujących tj.: (a) pracowników w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 

Zajęcia z języka angielskiego, 
niemieckiego oraz francuskiego, w 
grupach maksymalnie 12 osobowych. 
 W projekcie uruchomimy minimum 73 
grupy językowe.  
Planowana struktura wsparcia jest 
następująca:  
63 grupy j. angielski,  
7 grup j. niemiecki,  
3 grupy j. francuski.  
W przypadku innych wyborów 
uczestników będziemy elastycznie 
reagować na zmiany potrzeb. 
Uczestnicy otrzymują komplet 
podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą 
CD, materiały szkoleniowe.  
Średnio jeden uczestnik bierze udział 

Woj. śląskie 

Rekrutacja 
(okres od 1 
do 17 
miesiąca 
projektu) 
będzie 
prowadzona 
w 9 sesjach.  
Każda sesja 
rekrutacji 
trwa 
maksymalnie 
miesiąc, 
następnie po 
miesięcznej 
przerwie 
organizowan



czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
(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 
stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia albo umowy o dzieło. 
 
O zakwalifikowaniu do projektu 
będzie decydowało: Kryteria 
formalne - przynależność do GD 
potwierdzona poprzez : 
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 koniecznym 
jest pozyskanie dodatkowego 
dokumentu potwierdzającego fakt 
trwania umowy np. oświadczenie 
zleceniodawcy lub dokument ZUS 
RMUA oraz danymi z formularza 
dotyczącymi miejsca 
zamieszkania, wieku, płci, 
wykształcenia, innych pytań 
dotyczących punktów 
premiowanych, w przypadku 
niepełnosprawności stosowne 
orzeczenie. 
Kryteria decydujące o miejscu na 
liście: Kobieta powracająca na 
rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dziecka +1. 
Osoba niepełnosprawna+1. 
Osoba która nie posiada 

w 3 modułach 60 godzinnych – sam 
będzie wybierał i dostosowywał liczbę 
modułów. Każdy otrzyma możliwość 
udziału w egzaminie językowym 
certyfikowanym na zakończenie 
wybranej liczby modułów. 
 
Szkolenia z zakresu ICT będziemy 
realizować  w grupach średnio 10 
osobowych – maksymalnie 12 osób.   
Szkolenie typu ECDL BASE – 550 
uczestników – każdy pakiet Base 
skalda się z 4 modułów, łącznie 80 
godzin zajęć na grupę  
Szkolenia ECDL Standard  -  założono 
120 miejsc dla uczestników na różnych 
modułach – jedne moduł to 20 godzin 
szkolenia.  
Szkolenia ECDL ADVANCED – 1290 
miejsc na różnych modułach zgodnie z 
przewidywaniami uczestnicy wybierają 
średnio po 3 moduły Advanced – 
planujemy ok  430 uczestników – 
każdy moduł tematyczny to 30 godzin 
zajęć. 
Projektowanie komputerowe z 
wykorzystaniem AUTOCAD – 110 
uczestników – 30 godzin zajęć 
Grafika komputerowa PHOTOSHOP- 
100 uczestników – 25 godzin zajęć  
Szkolenie z zakresu tworzenia stron 
WWW – 50 uczestników – 35 godzin 
zajęć  
Tworzenie aplikacji internetowych – 80 
uczestników – 30 godzin zajęć. 
 

a jest 
następna 
sesja. W 
ramach sesji 
będzie 
przyjmowany
ch 110 osób. 



wystarczających środków 
finansowych by sama pokryć 
koszty szkoleń +1 Osoba z 
terenów wiejskich +1 Osoba w 
wieku 45+ +1 JEDNOCZEŚNIE 
ze względu na ustalone wskaźniki 
wynikające z potrzeby 
preferowania kobiet i osób z 
niskimi kwalifikacjami oraz w 
wieku 50+ zarezerwowano dla 
osób z tych kategorii konkretne 
pule miejsc. Dla osób 50+: 237 
osób, w tym 166 kobiet. Dla osób 
z niskim kwalifikacjami: 450 
miejsc, w tym 315 kobiet. Ogółem 
w projekcie będą 693 kobiety. 
Preferencje dla kobiet wynikają z 
ich gorszego położenia na rynku 
pracy 

 


