
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

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

11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,  

ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2017 

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

Aktualizacja ( data): 20.03.2018 

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 

1. 
 

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 
jednej z poniższych grup: 
a) Są osobami po 50 

roku życia 

 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
mailto:joanna.peszkowska@assecods.pl
mailto:joanna.peszkowska@assecods.pl


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 

2.  
 

Śląska akademia 
kompetencji 
kluczowych 

   
WND-RPSL.11.04.03 

-IP.02-24-006/15 
 

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; 
- osoby mieszkające na terenach 
wiejskich. 

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 
otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie przez 
uczestników/uczestniczki projektu 

Województw
o śląskie 
 

Okres 
realizacji: 

1.10.2016 – 
31.03.2019 

Rekrutacja 
ciągła od X 

2016 r. 

mailto:info@csi.info.pl


określonego poziomu biegłości 
językowej, zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego 

3. 
 

Technologie cyfrowe 
i języki obce - nie 
obce dla śląskich 

pracowników  
 

WND-RPSL.11.04.03-
24-0410/15-004 

 

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 

4. 
Akademia 

kluczowych 
kompetencji 

mieszkańców 
województwa 

śląskiego 
 

WND-PSL.11.04.03-
24-02C7/15-003 

 

„INTERLOGO
S” 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.  

5.  
 

Mieszkasz lub 
pracujesz w woj. 

śląskim? Nie strać 
szansy na bezpłatne 
szkolenia językowe 
oraz komputerowe! 

  
WND-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 

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. 

Woj. śląskie 

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

mailto:efs11.4.3@mailplus.pl
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 wiejskich. 
Wsparcie kierowane jest do osób 
pracujących tj.: (a) pracowników w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 
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 

Uczestnicy otrzymują komplet 
podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą 
CD, materiały szkoleniowe.  
Średnio jeden uczestnik bierze udział 
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. 

następnie po 
miesięcznej 
przerwie 
organizowan
a jest 
następna 
sesja. W 
ramach sesji 
będzie 
przyjmowany
ch 110 osób. 



związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dziecka +1. 
Osoba niepełnosprawna+1. 
Osoba która nie posiada 
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 

 

6.  
 

Bez b@rier, bez 

granic – szkolenia 

językowe i 

komputerowe dla 

osób pracujących z 

województwa 

śląskiego 

 

WND-RPSL.11.04.03-

24-09H6/16 

 

Regionalna 
Izba 

Przemysłowo-
Handlowa w 

Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 36,  
44-100 Gliwice 

tel.: 32 231 99 79 
 

bezbarier@riph.com
.pl 

Osoby w wieku 25 lat i więcej,  

zamieszkujące lub pracujące na 

terenie woj. śląskiego, należące 

do jednej z grup 

defaworyzowanych:  

 powyżej 50 roku życia;  

 kobiety (szczególnie 

powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z 

urodzeniem  

i wychowaniem dziecka);  

 o niskich kwalifikacjach;  

 z niepełnosprawnościami; 

Akademia umiejętności językowych  
(szkolenia z  j. angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego na 
dowolnym poziomie zaawansowania) 

 
Akademia umiejętności ICT  

(dowolne szkolenia z kompetencji 
cyfrowych w ramach obszarów 

DIGCOMP, na każdym poziomie 
zaawansowania) 

województwo 
śląskie,  

 
01.08.2017 – 
31.08.2019 

 

09-10.2017 

02-03.2018 

09-10.2018 

 

mailto:bezbarier@riph.com.pl
mailto:bezbarier@riph.com.pl


 mieszkające na terenach 

wiejskich 

 
 
 

7. 
 

„ICT i języki obce – 
kompetencje 
przyszłości” 

 
WND-RPSL.11.04.03-

24-0A04/16 
 

TEB 

Edukacja  

sp. z o.o. 

Al.Niepodle-

głości 2 

61-874 

Poznań 

 

Oddziały TEB 

Edukacja: 

Bielsko-Biała 

ul. Sempołowskiej 

22 

43-300 Bielsko-Biała 

Tel: 33 822 34 34 

Tel: 33 472 31 50 

E-mail: 

bielsko@teb.pl 

Częstochowa 

ul. Pułaskiego 4/6 

42-226 

Częstochowa 

Tel: 34 368 20 44  

Tel: 34 347 31 90 

E-mail: 

czestochowa@teb.pl 

Gliwice 

ul. Akademicka 5 

(pokój nr 2) 

44-100 Gliwice 

Tel: 32 661 42 70 

E-mail: 

gliwice@teb.pl 

Jastrzębie-Zdrój 

ul. Północna 28 

(sekretariat - 

pierwsze piętro) 

44-335 Jastrzębie 

Zdrój 

 
 
1.Osoba w wieku powyżej 25 

roku życia; 
2.Osoba pracująca; 
3.Osoba zamieszkała lub 
pracująca na obszarze woj. 
śląskiego; 
Zgodnie z powyższym, 
uczestnikiem projektu może być 
także osoba zamieszkująca na 
terenie woj. śląskiego, ale 
pracująca na terenie innego 
województwa jak również osoba 
zamieszkująca na terenie innego 
województwa, ale pracująca na 
terenie woj. śląskiego. 
Uczestnikami projektu NIE MOGĄ 
być osoby odbywające karę 
pozbawienia wolności. 

 

 

1.Szkolenia językowe: 

- język angielski (poziom: 

A1,A2,B1,B2) 

- język niemiecki (poziom: 

A1,A2,B1,B2) 

- język francuski (poziom: 

A1,A2,B1,B2); 

2.Szkolenia komputerowe IC3; 

3.Egzaminy językowe: 

- język angielski (poziom A2,B1,B2); 

- język niemiecki (poziom A2,B1,B2); 

- język francuski (poziom A2,B1,B2); 

4.Egzaminy komputerowe IC3 

Obszar 

województwa 

śląskiego; 

okres 

realizacji 

projektu: 

lipiec 2017r. 

– czerwiec 

2020r. 

Rekrutacja 

będzie 

prowadzona 

w trybie 

ciągłym, w 

okresie 

realizacji 

projektu 

mailto:bielsko@teb.pl
mailto:czestochowa@teb.pl
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Tel: 32 661 42 73 

Tel: 32 473 11 08 

E-mail: 

jastrzebie@teb.pl 

Katowice 

ul. Uniwersytecka 4 

(budynek Instytutu 

Fizyki, I piętro)  

40-007 Katowice 

Tel: 32 661 42 76 

Tel: 32 352 07 77 

E-mail: 

katowice@teb.pl 

Racibórz 

Rynek 6 a 47-400 

Racibórz 

Tel: 32 661 42 80 

Tel: 32 661 42 79 

E-mail: 

raciborz@teb.pl 

Rybnik 

ul. Korfantego 6 

44-200 Rybnik 

Tel: 32 661 42 81 

Tel: 32 423 78 17 

E-mail: 

rybnik@teb.pl 

Tychy 

al. Jana Pawła II 24 

(II p.) 

43-100 Tychy 

Tel: 32 327 56 55 

Tel: 32 661 42 84 

E-mail: tychy@teb.pl 

mailto:jastrzebie@teb.pl
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Wodzisław Śląski 

ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław 

Śląski 

Tel: 32 456 18 43 

Tel: 32 661 42 86 

E-mail: 

wodzislaw@teb.pl 

Żory 

ul. Garncarska 16a 

44-240 Żory 

Tel: 32 661 42 88 

Tel: 32 434 24 38 

E-mail: zory@teb.pl 

 

8. 
 
 

KWALIFIKACJE 
PRZYSZŁOŚCI- 

program 
bezpłatnych szkoleń 

i certyfikacji dla 
pracujących 

mieszkańców Zabrza 
i Czeladzi 

 
WND-RPSL.11.04.01-

24-02H3/17  
 

Business 
Center 1  
sp. zo.o. 

Biuro projektu: 
Business Center 1 

sp. z o.o. 
Ul. Staromiejska 2/7 

40-013 Katowice 
tel. 32 209 04 30 

www.bc1.pl 
 

Zapisy: 
32 206 70 95 

kwalifikacje@bc1.pl 
 

 
Do udziału w szkoleniach 
zapraszamy pracujących 
mieszkańców Zabrza i Czeladzi w 
wieku 25 lat i więcej należących 
przynajmniej do jednej z 
poniższych grup: 

 kobiety, 

 osoby w wieku 50 lat i 
więcej, 

 osoby o niskich 
kwalifikacjach 
(maksymalnie ISCED 3), 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby mieszkające na 
terenach wiejskich. 

 

 

W ramach projektu gwarantujemy: 

 szkolenia informatyczne (ICT), 

 szkolenia językowe: angielski 

lub niemiecki lub francuski, 

 materiały szkoleniowe, 

 egzamin certyfikujący. 

 

Zabrze i 
Czeladź /  
 
01.12.2017 r. 
– 31.12.2018  

 

Od grudnia 
2017 do 

maja 2018  

mailto:wodzislaw@teb.pl
mailto:zory@teb.pl
mailto:kwalifikacje@bc1.pl


 

9. 

„Kształcenie 

ustawiczne i 

zawodowe 

mieszkańców Gminy 

Siemianowice 

Śląskie”  

WND-RPSL.11.04.01-

24-031F/17-002 

 

 

 

 

 

Gmina 

Siemianowice 

Śląskie 

 

 

 

Urząd Miasta 

Siemianowice 

Śląskie, ul. 

Michałkowicka 105, 

pok. 40,  

tel. (32) 760 54 70,  

a_kulik@um.siemian

owice.pl 

 

- osoby pow. 25 r.ż., pracujące, o 

niskich kwalifikacjach, 

- osoby z obszaru objętego 

Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla miasta 

Siemianowice Śląskie na lata 

2016-2022 

 

- udział w szkoleniach językowych, 

- udział w szkoleniach komputerowych 

- Obszar 

objęty 

Lokalnym 

Programem 

Rewitalizacji 

dla miasta 

Siemianowic

e Śląskie na 

lata 2016-

2022/01.09.2

017 – 

31.01.2019 

 

 

 

 

grudzień 

2017 

styczeń  

2018 

10. 
„Kształcenie 

ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 

sukcesu 
zawodowego” 

 
WND-RPSL.11.04.01-

24-031D/17 

 
 

Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego 
w Katowicach 

 

Edyta Radomska 

32 603 77 49 

 

Katowice, 

ul. Krasińskiego 2 
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1. Do udziału w projekcie może 
zgłosić się każda osoba fizyczna 
zamieszkująca na terenie 
Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego oraz 
bezpośrednio korzystająca 
z interwencji EFS mieszkaniec 
Gminy Lędziny, który zamierza 
podnieść kwalifikacje w zakresie 
umiejętności językowych i 
cyfrowych, wypełniając stosowne 
dokumenty rekrutacyjne, zgodnie 
z załączonymi wzorami. 

2. Kryteria formalne, uznaje się za 
spełnione, jeśli kandydat jest: 

a) Osobą zamieszkałą na 
terenie rewitalizowanym gminy 
Lędziny, uczestniczącą z 
własnej inicjaty 

b) Pracownikiem w rozumieniu 

Szkolenia językowe (j. angielski, 
niemiecki, francuski) na różnych 
poziomach zaawansowania (A-C) 
Przewidziano egz. TGLS zgodny ze 
skalą biegłości językowej ESOKJ, 
uznawany przez kraje UE i 
międzynarodowe korporacje. Wynik 
punktowy egz. będzie odzwierciedlał 
poziom biegłości jęz. od A1-C2 
zgodnie ESOKJ 
 
Szkolenia ICT  
- moduły z zakresu ECDL Base, ECDL 
Standard oraz ECDL Advanced na 
poziomach od A-C. wg. standardu w 
obszarze kompetencji cyfrowych – 
DIGCOMP 

Powiat 
bieruńsko-
lędziński 
Gmina 
Lędziny 
 
Okres 
realizacji 
2018-02-01 - 
2020-01-31 

Rekrutacja 
prowadzona 

w sposób 
ciągły 
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art. 2 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy lub osobą świadczącą 
usługi na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia 
lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z 
ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964r. – Kodeks cywilny 
stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia albo umowy o dzieło i 
dostarczy stosowne 
oświadczenie potwierdzające 
ten status. 

c) Dostarczy w wymaganym 
terminie wypełniony poprawnie 
formularz zgłoszeniowy 
(Załącznik nr 1), oświadczenie 
uczestnika projektu (Załącznik 
nr 2) oraz zaświadczenie o 
zatrudnieniu (Załącznik nr 3). 

3. Niespełnienie któregokolwiek z 
w/w kryteriów formalnych skutkuje 
odrzuceniem zgłoszenia. 

4. Kryteria merytoryczne będą 
punktowane wg następującej 
skali: 

- kobiety: 1p (kobiety  
powracające po przerwie 
związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dziecka +1p) 

-osoby w wieku +50: 2p 

-osoby o niskich kwalifikacjach: 
1p 

-osoby z wykształceniem  co 



najwyżej gimnazjalnym: 1p  

- osoby niepełnosprawne: 2p. 

-osoby pracujące w górnictwie: 
2p 

5. Uczestnikami projektu nie 
mogą być osoby odbywające karę 
pozbawienia wolności. 

 

 


