
 

Załącznik 2 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

KARTA KWALIFIKACJI UCZESTNIKA DO PROJEKTU 
„PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” nr RPPD.02.01.00-20-0251/18 

Dane Uczestnika: 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Obligatoryjne Kryteria uczestnictwa (udzielenie, odpowiedzi NIE dla wszystkich kryteriów uniemożliwia uczestnictwo danej osoby w projekcie) 

osoba pracująca w ramach mowy cywilnoprawnej (miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)  Tak  Nie 

osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej lub na okres próbny (na czas określony, który upływa w 
okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).  

 Tak  Nie 

osoba uboga pracująca (osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub osoba 
zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę 
nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie 
do projektu) 

 Tak  Nie 

Obligatoryjne Kryteria uczestnictwa (udzielenie, odpowiedzi NIE dla któregokolwiek kryterium uniemożliwia uczestnictwo danej osoby w projekcie) 

osoba w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)  Tak  Nie 

pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego m. Białystok lub powiat białostocki lub 
powiat sokólski*                              Tak  Nie 

Kryteria premiujące (udzielenie odpowiedzi TAK oznacza przyznanie punktów premiujących – punkty należy zsumować) 

Zatrudnienie w branży maszynowo-metalowej  Tak 1 pkt 

Zatrudnienie na okres próbny   Tak 1 pkt 

Umowa na czas określony   Tak 2 pkt 

Umowa cywilnoprawna   Tak 3 pkt 

Osoba z niepełnosprawnością  Tak 2 pkt 

Kobieta  Tak 2 pkt 

Suma punktów:  

Po rozmowie z potencjalnym uczestnikiem stwierdzam gotowość/brak gotowości* do zmiany i rekomenduję do udziału w pro-
jekcie „PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Doradcy Zawodowego      


