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PROGRAMATOR – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
 
 

Kryteria dostępu  i oceny uczestników 
 

1. Czy konkurs kierowany jest do osób fizycznych, czy mogą wziąć w nim udział również osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?  
W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, w tym również prowadzące działalność 
gospodarczą.  
 

2. Czy to dofinansowanie jest skierowane tylko dla bezrobotnych? 
Program skierowany jest dla wszystkich spełniających podstawowe kryteria opisane w 
Regulaminie rekrutacji uczestników dostępnym na stronie 
http://asistera.pl/programator.html 
 

3. Czy ten program obejmuje wszystkie województwa? 
Projekt ma zasięg ogólnopolski. 
 

4. Czy będzie rejonizacja zgłoszeń tzn. ograniczenia ilościowe dla danych miast? 
Nie ma ograniczeń geograficznych. O przyjęciu do projektu decyduje wyłącznie wynik procesu 
rekrutacyjnego. 
 

5. Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe dla chętnych osób? 
W projekcie mogą brać udział osoby dorosłe tzn. takie, które ukończyły 18 rok życia. Nie ma 
innych ograniczeń wiekowych.  
 

6. Czy jest ograniczona pula osób, które mogą wziąć udział w programie? 
W pierwszej turze programu, tj. w maksymalnie trzech rekrutacjach przewidzianych do 
września 2019r. może wziąć udział maksymalnie 455 osób.  
 

7. Czy każdy ubiegający się dostaje dofinansowanie?  
Pomoc zwrotną może otrzymać wyłącznie uczestnik, który pozytywnie przeszedł rekrutację i 
podpisał umowę o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych i umowę o pomoc zwrotną.  
 

8. Czy decyduje kolejność zgłoszeń? 
W przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie prowadzonego naboru kolejność zgłoszeń nie 
ma znaczenia.  
 

9. Jakie będą kryteria oceniania potencjalnych laureatów konkursu? Czy kandydaci będą 
oceniani jedyni na podstawie testu predyspozycji? 
Kryteria oceny określone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu Programator 
dostępnym na stronie http://asistera.pl/programator.html. 
 

10. Czy pożyczka z programu inwestujwrozwoj.pl będzie dyskwalifikować ze starania się o 
pożyczkę w programie "Programuj z POWERem"? 
Nie wyklucza to możliwości udziału w Programie. 
 

11. Czy jeżeli niedawno skorzystałem z pomocy z biura pracy na rozpoczęcie działalności to czy 
mogę też ubiegać się o to dofinansowanie? 
Nie wyklucza to możliwości udziału w Programie. 
 

http://asistera.pl/programator.html
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12. Czy bez znajomości języka angielskiego można przystąpić do rekrutacji na kurs 
programowania? 
Znajomość języka angielskiego nie będzie oceniana w rekrutacji do Programu. Natomiast 
znajomość angielskiego, przynajmniej w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej dla 
pracy programisty jest bardzo potrzebna.  
 

13. Czy będą ogłoszone kolejne nabory? Jeśli tak, to kiedy Państwo to przewidują? 
Przewidziane są maksymalnie trzy nabory do września 2019r. Pierwszy zakończy się 12 
października 2018r. Drugi planowany jest na przełomie 2018/2019 lub na początku 2019r. 
Kolejny w trzecim kwartale 2019r. 
 

14. Chodziłem do liceum ogólnokształcącego do klasy o profilu matematyka-informatyka 
angielski. Czy kwalifikuje się do programu? 
Wykształcenie średnie o profilu informatycznym nie dyskwalifikuje z udziału w Programie. 
 

15. Czy tytuł technika informatyki zdobyty w szkole policealnej wyklucza mnie z możliwości 
udziału w projekcie? 
Wykształcenie średnie o profilu informatycznym nie dyskwalifikuje z udziału w Programie. 
 

16. Czy uczęszczanie na zajęcia w szkole policealnej wykluczają moje uczestnictwo w 
Programatorze? 
Warunkiem podstawowym udziału w Programie jest posiadanie wykształcenia średniego.  
 
 

Akredytowani organizatorzy szkolenia (AOK) /Firmy szkoleniowe 
 

17. Czy osoba korzystająca z dofinansowania będzie zobowiązana przy złożeniu wniosku od 
razu przedstawić z jakiego szkolenia i w jakiej firmie szkoleniowej chciałaby się szkolić?  
Nie trzeba przedstawiać swoich preferencji na etapie składania formularza rejestracyjnego.  
Kandydat w trakcie rozmowy z doradcą zawodowym w kolejnym etapie rekrutacji dokona 
wyboru firmy szkoleniowej spośród akredytowanych organizatorów szkolenia 
współpracujących w ramach Programu. 
 

18. Czy szkolić się można w dowolnej firmie czy tylko wskazanej w projekcie? 
Szkolenia będą prowadzić wyłącznie akredytowani organizatorzy szkolenia współpracujący w 
ramach Programu. 
 

19. Czy trzeba zapisać się do szkoły zanim się przystąpi do programu, czy na odwrót? 
Najpierw trzeba zgłosić chęć udziału w Programie poprzez przesłanie formularza 
rejestracyjnego, wybór firmy szkoleniowej następuje w trakcie procesu rekrutacji.  

 
20. Czy mają już Państwo dostępną bazę firm, w których mogę odbyć szkolenie? Jeśli nie, od 

kiedy baza będzie dostępna? 
Baza firm szkoleniowych będzie udostępniona w dniu rozpoczęcia spotkania z doradcą 
zawodowym w trakcie rekrutacji.  
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Test predyspozycji (kompetencji) 
 

21. Jednym z warunków przystąpienia jest test sprawdzający potencjał kandydata na 
programistę. Jak ten test będzie wyglądał? Czy test będzie miał formę ogólnego testu 
logicznego?  
Test ma sprawdzać ogólne predyspozycje do wykonywania zadań na stanowisku programisty. 
Test będzie miał formę pytań otwartych i zamkniętych obejmujących zarówno zadania z 
matematyki jak i zadania logiczne.  
 

22. Gdzie odbywa się test predyspozycji? Czy jest możliwość wykonania go online, czy 
osobiście (jeśli osobiście, w jakich terminach oraz miejscach)?  
Nie ma możliwości odbycia testu online. W ramach pierwszego naboru test będzie odbywał 
się w Warszawie, Gdańsku i Katowicach w dniach od 19 do 27 października 2018r. w dni 
robocze i soboty. 
 

23. Czy test predyspozycji można odbyć więcej niż raz?   
Kandydat może podejść do testu raz w ramach jednego naboru. W przypadku negatywnego 
wyniku rekrutacji Kandydat może przystąpić ponownie do rekrutacji do projektu nie 
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od otrzymania decyzji. 
 

24. Kto przeprowadza testy na potencjalnego kandydata na programistę ? Czy test 
predyspozycji dostaje się od Państwa, czy też od firmy która ma zająć się nauką 
programowania?  
Test predyspozycji organizowany jest przez Operatora Programu tj. Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno – Ekonomicznych SA (TISE) z siedzibą w Warszawie działający w imieniu własnym 
oraz Partnera: Asistera Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 
 

Szkolenie próbne 
 

25. Czy „szkolenie próbne” z zakresu programowania przed udzieleniem pomocy zwrotnej 
będzie realizowane stacjonarnie w Warszawie, czy będą też inne możliwości np. online? 
Szkolenia próbne będą realizowane w formie stacjonarnej w Warszawie i wybranych 
miastach Polski: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie, 
Łodzi i Bydgoszczy. 
 

26. Co rozumieją Państwo pod pojęciem "szkolenia próbnego" ? 
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników należy przez to rozumieć „dwutygodniowe 
szkolenie (obejmujące 20 godzin x 45 min.) próbne z zakresu programowania, zorganizowane 
przez akredytowanego organizatora szkolenia, kończące się egzaminem, kwalifikujące 
Uczestnika do udziału w szkoleniu programistycznym, mające na celu zagwarantowanie 
uczestnictwa w projekcie wyłącznie tych osób, które są faktycznie zdecydowane na 
przekwalifikowanie się i podjęcie pracy jako programista i posiadają do tego odpowiednie 
predyspozycje”. 
 

27. Kiedy odbywają się szkolenia próbne, w weekendy/w tygodniu, w godzinach roboczych? 
Szkolenie trwa 20 godzin i ma być zrealizowane w przeciągu 2 tygodni. Szkolenie musi 
umożliwić przyswojenie wiedzy - tygodniowo nie może obejmować więcej niż 10 godzin tj. - 
wymagane są przynajmniej 2 zjazdy weekendowe lub nie więcej niż 4 godziny kursu jednego 
dnia. 
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Szkolenie  
 

28. Czy istnieje jakaś lista partnerów projektu prowadzących szkolenia? 
Tak. Szkolenia będą prowadzić wyłącznie AOK wybrane w ramach Projektu. 
 

29. Jakie kursy są dostępne w ramach projektu? Czy mają Państwo listę dedykowanych kursów 
czy jest to zależne od osób aplikujących? 
Lista ścieżek edukacyjnych w pierwszym naborze jest dostępna na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

30. Czy można rozpocząć kurs programowania i starać się o refinansowanie go?  
Nie ma możliwości dofinansowania szkolenia rozpoczętego przed podpisaniem umowy o 
pomoc zwrotną w ramach Programu. 
 

31. Czy dofinansowanie dotyczy tylko kursów czy również studiów podyplomowych? 
Nie przewiduje się studiów podyplomowych.  
 

32. Czy kandydat może wybrać dowolny język programowania czy będzie zobowiązany wybrać 
język programowania z listy/ katalogu przedstawionego przez Państwa? 
Kandydaci mogą określić swoje preferencje w zakresie języka programowania wybierając z 
aktualnej oferty ścieżek edukacyjnych oferowanych w ramach Programu. Ostateczny wybór 
ścieżki dokonywany jest wspólnie z doradcą zawodowym.  
 

33. Czy w ramach pożyczki na różne formy kształcenia mogę kupić komputer niezbędny do 
pracy programisty? 
W ramach Programu finansowany jest wyłącznie pakiet usług szkoleniowych i doradczych. 
 

34. Czy można uczestniczyć w dwóch kursach jednocześnie (np. Android Developer i Java 
Developer)? 
Uczestnik może skorzystać z pomocy tylko raz.  
 

35. Czy dofinansowują Państwo także kursy w obszarze IT na Testera oprogramowania 
(manualnego oraz automatycznego)? 
Lista ścieżek edukacyjnych w pierwszym naborze jest dostępna na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html.  
 

36. Czy można wybrać kurs zagraniczny, np. kurs Google? 
Lista ścieżek edukacyjnych w pierwszym naborze jest dostępna na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html. Kształcenie prowadzone jest wyłącznie przez 
akredytowane przy projekcie firmy szkoleniowe.  
 

37. Czy osoba, która spełni kryteria projektu „Programator…” będzie mogła zrealizować kurs z 
zakresu programowania baz danych w systemie Oracle? 
Lista ścieżek edukacyjnych w pierwszym naborze jest dostępna na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

38. Czy istnieją dofinansowania na szkolenia spoza bazy usług rozwojowych ? 
Lista ścieżek edukacyjnych w pierwszym naborze jest dostępna na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

http://asistera.pl/programator.html
http://asistera.pl/programator.html
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39. Czy zapewniają Państwo pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania? 
Nie ma możliwości finansowania kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. 
związanych ze szkoleniem. 
 

40. Jestem zainteresowana ścieżką nr 10 - język VBA (nie ma jej wśród obecnie 
proponowanych). Jeżeli chcę wziąć udział w rekrutacji na tę właśnie ścieżkę powinnam już 
wziąć udział w rekrutacji, czy też czekać na kolejny nabór? 
Nie możemy zagwarantować, że w kolejnych rekrutacjach wybrana ścieżka będzie dostępna. 
Zależy to od firm szkoleniowych składających oferty w procesie akredytacji w Programie. W 
przypadku dużego zainteresowania konkretną ścieżką Operator dopuszcza możliwość 
uruchomienia akredytacji tylko dla wybranych, brakujących ścieżek. 
 

41. Czy mają już Państwo informację jakie ścieżki będą uruchomione w przyszłości? 
Jeszcze nie wiadomo jakie ścieżki będą uruchomione w przyszłości. Informacja taka będzie 
udostępniona w momencie ogłaszania kolejnego naboru. 
 

42. Czy podczas kursu można normalnie pracować na umowę o pracę? 
Program kierowany jest również do osób pracujących.  
 

43. Jak długo będą trwało szkolenie? 
Minimalna liczba godzin kursów zawodowych składających się na ścieżkę edukacyjną została 
przedstawiona w opisach aktualnych ścieżek na stronie: http://asistera.pl/programator.html 
 

44. Kiedy rozpoczynają się szkolenia? 
Szkolenia rozpoczną się w terminie ustalonym z AOK po podpisaniu umowy o świadczenie 
usług szkoleniowych i doradczych i umowy o pomoc zwrotną. Przewidywany czas rozpoczęcia 
szkoleń to styczeń 2019r. 
 

45. Czy kurs będzie miał charakter stacjonarny czy internetowy prowadzony online?  W jakim 
trybie będzie przeprowadzana nauka (wieczorowo, weekendowo, dziennie)? 
 
Możliwe są różne tryby nauki: 
Ze względu na organizacje kształcenia: 

 łączące kształcenie stacjonarne ze zdalnym (jako uzupełniającym kształcenie 
stacjonarne) 

 kształcenie w formie stacjonarnej 

 w wyjątkowych przypadkach (np osoby niepełnosprawne)kształcenie w formule 
zdalnej moderowanej (z instruktorem) 

Ze względu na system prowadzenia: 

 W systemie dziennym (w dni robocze i weekendowe) 

 W systemie wieczorowym (w dni robocze zajęcia o zróżnicowanej częstotliwości) 

 Organizacja  i system kształcenia  będą zależeć od oferty firm szkoleniowych. Na 
przykład niektóre ścieżki mogą być oferowane wyłącznie w trybie stacjonarnym w 
weekendy.   
 

46. W jakim wymiarze godzin w tygodniu będą odbywały się szkolenia?   
Intensywność szkolenia zależy od organizacji kształcenia oferowanego przez AOK. W 
większości jest to ok 20 do 24 godzin tygodniowo. 
 
 
 

http://asistera.pl/programator.html
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47. W jakich miastach będą odbywać się szkolenia stacjonarne? 
Lokalizacje, w których będą odbywać się szkolenia będą określone przez AOK.  W chwili 
obecnej dostępne lokalizacje to: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Rzeszów, 
Gdańsk, Lublin,  Łódź i Bydgoszcz. Lista ta może ulec zmianie z uwagi na trwający proces 
akredytacji. 
 

48. Czy ilość miejsc dotycząca danych ścieżek jest ograniczona?  
Liczba miejsc na danej ścieżce zależy od AOK oferującego daną ścieżkę i jego możliwości 
organizacyjnych. Nie przewidujemy jednak problemów z zapewnieniem każdej osobie 
miejsca na ścieżce, którą będzie chciała realizować.  
 

49. Jaki jest koszt szkolenia "Programista JAVA"? 
Informacja o kosztach szkolenia na poszczególnych ścieżkach oferowanych przez każdego z 
AOK zostanie udostępniona przed spotkaniem z doradcą zawodowym.   
 
 

Warunki finansowe 
 

50. Czy i w jakiej wysokości przewidziany jest wkład własny? 
Nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego.  
 

51. Jak wygląda kwestia spłaty pomocy zwrotnej? Jaki jest czas na spłatę? Czy można spłacać w 
ratach? 
Maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy. Przewidywana jest możliwość spłaty w ratach. 
 

52. Czy jest karencja w spłacie? 
Maksymalna karencja wynosi 20 miesięcy. 
 

53. W którym momencie rozpoczyna się termin spłaty pożyczki? W momencie 
rozpoczęcia/ukończenia kursu, czy też po 6 miesiącach, jeśli kandydat nie znajdzie pracy 
związanej z programowaniem? 
Opisano to w rozdziale 7 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

54. Czy pożyczka zwrotna będzie musiała być zabezpieczona w jakiś sposób, np. przez 
żyrantów, tak jak w banku? 
Jednym z możliwych zabezpieczeń spłaty pomocy zwrotnej jest poręczenie. 
 

55. W  jakim terminie dofinansowanie trafi na moje konto? 
Uczestnik nie dostaje środków. Operator przelewa środki bezpośrednio na rachunek AOK. 
 

56. Czy są jakieś konsekwencje w przypadku gdy osoba w trakcie szkolenia zrezygnuje z 
dalszego kształcenia? Czy musi spłacić do końca przyznana pożyczkę? 
Opisano to w rozdziale 7 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

57. Rozumiem, że do momentu rozpoczęcia szkolenia próbnego nie ponoszę żadnych kosztów 
w przypadku rezygnacji z udziału? 
Do momentu rozpoczęcia szkolenia próbnego uczestnik nie ponosi kosztów w przypadku 
rezygnacji z udziału.  
 

http://asistera.pl/programator.html
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Warunki umorzenia 
 

58. Jaki rodzaj zatrudnienia należy podjąć (umowa o prace, zlecenie) i na jak długi okres, aby 
pożyczka mogła zostać umorzona?  
Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

59. Co oznacza podjęcie zatrudnienie "zbieżnego ze zdobytymi kwalifikacjami", czyli 
niekoniecznie programista, ale np. administrowanie bazami danych/systemami, wsparcie 
techniczne lub testowanie oprogramowania? 
Oznacza podjęcie zatrudnienia jako programista wykorzystujący język/języki programowania, 
kształcone w ramach ścieżki.   
 

60. Jeżeli po ukończonych kursach taka osoba znajdzie pracę to musi ją kontynuować przez 
określony czas czy wystarczy informacja, że dany kursant otrzymał pracę w zawodzie? 
Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html 
 

61. Czy do umorzenia pożyczki jest niezbędne zatrudnienie przyszłego programisty na umowie 
o pracę czy wystarczy kontrakt z przyszłym pracodawcą w ramach prowadzenia 
jednoosobowej działalności gospodarczej? 
Dopuszczalne są obydwie możliwości. 
 

62. Czy jeśli ukończę kurs w ciągu 6 miesięcy i otworzę własna działalność o profilu IT będę 
mogła liczyć na 100% umorzenia? 
Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html. 
 

63. Czy można zostać zatrudnionym u dotychczasowego pracodawcy, ale na stanowisku: 
programisty, żeby skorzystać z tego zwolnienia? 
Jest to dopuszczalne.  
 

64. Czy okres 6 miesięcy na znalezienie pracy liczony jest od daty rozpoczęcia czy od daty 
ukończenia kursu?  
Od daty ukończenia szkolenia. 
 

65. Czy znalezienie stażu programistycznego po ukończeniu kursu będzie uważane za 
znalezienie zatrudnienia? Jeśli tak, czy staż bezpłatny również uprawnia do umorzenia? 
Nie. Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej. 
 

66. Czy w przypadku umowę o pracę czy musi być na czas nieokreślony? 
Nie ma takiego wymogu. 
 

67. Co oznacza możliwość  że  „umorzenie do 100% wartości pomocy zwrotnej”?  Kiedy nie jest 
udzielone to pełne umorzenie? Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać pełne 100%  
umorzenie? 
Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html. 
 

68. Jakie dokumenty uprawniają do umorzenia pożyczki? 
Opisano to w rozdziale 6 Regulaminu udzielania pomocy zwrotnej udostępnionym na stronie: 
http://asistera.pl/programator.html. 

http://asistera.pl/programator.html
http://asistera.pl/programator.html
http://asistera.pl/programator.html
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http://asistera.pl/programator.html
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Procedura rekrutacji 
 

69. Rekrutacja będzie trwać tylko przez jakiś krótki wyznaczony okres, czy będzie przebiegać 
ciągle/etapowo? 
Etapy rekrutacji opisano w Regulamin rekrutacji uczestników. Formularze rejestracyjne 
można przesyłać ciągle do odwołania. Przewidywane są trzy nabory. 
 

70. Czy istnieje możliwość odbycia rekrutacji przez internet/telefon? 
Etapy rekrutacji opisano w Regulamin rekrutacji uczestników. Nie ma możliwości przejścia 
wszystkich etapów rekrutacji wyłącznie zdalnie. 
 

71. Czy na pierwszym etapie rekrutacji, tj. po wypełnieniu  wniosku online muszę wysyłać do 
państwa jeszcze papierowe, podpisane egzemplarze: zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i upoważnienia do pozyskania informacji z BIG, które były do ściągnięcia 
podczas rejestracji ? czy  czekać na odzew mailowy  w którym  będzie mi wszystko 
wyjaśnione? W jakim terminie i gdzie kandydat składa podpisane przez siebie  2 
oświadczenia? Jeśli należy je wysłać to na jaki adres?  
Dokumenty należ zabrać ze sobą na test predyspozycji. Informacje kto zakwalifikuje się na 
test predyspozycji zostanie przesłana drogą mailową do kandydatów, którzy wypełnili 
formularze rejestracyjne.  
 

72. W jakim celu badana jest zdolność kredytowa kandydata? 
Badanie zdolności kredytowej ma na celu potwierdzenie możliwość spłaty zobowiązania 
wynikającego z udzielenia pomocy zwrotnej w ramach Programu.   
 

73. W harmonogramie rekrutacji wyczytałem, że w pierwszym etapie rekrutacji będziecie 
Państwo brali również pod uwagę wiarygodność kredytową kandydata czy zatem podczas 
rejestracji należało dołączyć jakieś zaświadczenia? 
Nie jest to wymagane na etapie rejestracji. 
 

74. Jednocześnie z pracą zawodową prowadzę działalność gospodarczą. Zabezpieczenie chcę 
jednak uzyskać na podstawie przychodów z pracy zawodowej. Czy w zgłoszeniu muszę 
zaznaczyć, że prowadzę działalność gospodarczą? 
Tak, jest to konieczne. 
 

 

Podnoszenie kompetencji zawodowych i pomoc w znalezieniu pracy 
 

75. W opisie na stronie znalazłam, iż oprócz pomocy zwrotnej oferowane też są działania 
służące podnoszeniu kompetencji zawodowych. Na czym one dokładnie polegają?  
Opisano to we wzorze Umowy o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dostępnym 
na stronie http://asistera.pl/programator.html 
 

76. Czy można liczyć na pomoc w znalezieniu pracy po ukończeniu kursu (np. w przypadku 
uzyskania wysokiej oceny)? 
Tak, w każdym przypadku po ukończeniu szkolenia. Akredytowani Organizatorzy Kształcenia 
oprócz kursów oferują również usługi wsparcia w poszukiwaniu pracy. Zakres usług zależy od 
oferty AOK i będzie przedstawiony na etapie rozmowy z rekruterem.  
 

 

http://asistera.pl/programator.html

