
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

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

w ramach Działania 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników 
 

§1 
Informacje o Projekcie 

Liderem Projektu „PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” jest 
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość 1 Aktywność Zawodowa, 
Działanie 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników. 

1) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2) Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2019 - 31.03.2021 roku. 

3) Biuro projektu mieści się w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku, przy ul. 
Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

4) Grupę docelową projektu stanowi 230 osób (23K, 207M) w wieku powyżej 30 roku życia będących w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski i należą do co najmniej jednej z poniższych 
grup:  

• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (80 osób) 
• osoby na umowach cywilnoprawnych (30 osób) 
• osoby ubogie pracujące (120 osób) 

z zastrzeżeniem szczegółowej definicji tych grup opisanych w §3 

5) Głównym celem Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy Uczestników poprzez kompleksowe wsparcie 
szkoleniowe realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań opracowanych z doradcą 
zawodowym.  

6) Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „PRACOWNIK na miarę – doradztwo 
i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”. 

7) Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

§2 
Charakter wsparcia realizowany w Projekcie 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia Uczestników: 

1) Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym, na których zostanie utworzony Indywidualny Plan Działania 
IPD, obejmujący 4 etapy: Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika, w tym określenie jego 
problemów zawodowych; Przygotowanie IPD przez Doradcę Zawodowego z udziałem Uczestnika; Realizacja 



 

IPD poprzez szkolenia zawodowe przy wsparciu Doradcy Zawodowego oraz Zakończenie realizacji IPD 
poprzez podsumowanie działań i rezultatów projektu. 

2) Indywidulane szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb Uczestnika zdiagnozowanych w ramach IPD. 
Indywidulany tryb szkoleń oznacza, iż w przypadku diagnozy takiej potrzeby Uczestnik będzie mógł wziąć 
udział w kilku szkoleniach odpowiadających na jego potrzeby kompetencyjne. W ramach wsparcia 
szkoleniowego Uczestnik dodatkowo otrzyma: zwrot kosztu dojazdu na szkolenia, w przypadku, gdy miejsce 
realizacji szkolenia jest inne niż miejsce zamieszkania uczestnika, zwrot kosztów badań lekarskich, w 
przypadku, gdy badanie takie jest wskazane do udziału w szkoleniu, stypendium szkoleniowe w wysokości 
co najmniej 9.60 PLN za godzinę. 

§ 3 
Uczestnicy Projektu 

1) Uczestnik projektu musi należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:  

• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (80 osób) 
• osoby na umowach cywilnoprawnych (30 osób) 
• osoby ubogie pracujące (120 osób) 

z zastrzeżeniem szczegółowej definicji tych grup opisanych w ust.2-4 

2) Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych muszą spełniać kryteria określone w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 – zwanej dalej Wytycznymi, w szczególności:  

• umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrud-
nienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 
6 miesięcy 

• uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej, której mie-
sięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 

3) Osoby na umowach cywilnoprawnych muszą spełniać kryteria określone w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 – zwanej dalej Wytycznymi, w szczególności:  

• uczestnikiem projektu może być osoba pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której mie-
sięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 

4) Osoby ubogie pracujące muszą spełniać kryteria określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – 
zwanej dalej Wytycznymi, w szczególności:  

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

• transfery socjalne wyłączone z dochodów gospodarstwa domowego osoby ubogiej pracującej – bie-
żące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 



 

przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi 
sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza 
tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz go-
spodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące 
grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świad-
czenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepeł-
nosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 

• próg interwencji socjalnej zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271, 730, 752) 

5) W Projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria uczestnictwa: 

• należy do co najmniej jednej z grup wskazanych § 3 ust. 1 wraz ze spełnieniem warunków i definicji 
określonych w § 3 ust. 2-4 dla tej grupy 

• jest w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) 

• pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat białostocki, sokolski i miasta Bia-
łystok 

• wypełniła Kartę Zgłoszeniową stanowiącą Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu  

• zobowiązała się do udzielenia pracownikom Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr lub osobom 
upoważnionym w tym celu przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr informacji o swojej sytuacji 
zawodowej w okresie 90 dni od zakończenia udziału w projekcie na potrzeby monitorowania efek-
tywności zawodowej po zakończeniu projektu zgodnie z zakresem monitorowania określonym w § 
6 poprzez podpisanie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu stanowiącego inte-
gralną część Karty Zgłoszeniowej 

• oświadczyła, że nie korzysta równolegle ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkur-
sowym PUP poprzez podpisanie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu stanowią-
cego integralną część Karty Zgłoszeniowej 

§ 4 
Rekrutacja i kwalifikacja Uczestników do Projektu 

Działania rekrutacyjne i kwalifikacyjne prowadzone będą w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia w 
Białymstoku oraz na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego przez pracowników i/lub Doradców Zawodowych 
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. 

1) Rekrutacja będzie miała charakter otwartego naboru. Na tym etapie powstanie plakat 
i ulotki zachęcające do wzięcia udziału w Projekcie. Uczestnicy będą zgłaszać się dobrowolnie i w jej wyniku 
do projektu zakwalifikowanych zostanie 230 osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w § 3 ust. 
5. Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa. 

2) Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem, faksem i osobiście. 

3) Informacja o projekcie, Regulamin rekrutacji, dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie Białostockiej 
Fundacji Kształcenia Kadr. 

4) W przypadku zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w 
momencie dostarczenia (w ciągu 14 dni roboczych) oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych 
dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura Projektu. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów 
w terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej. 



 

5) Rekrutacja grupy docelowej do projektu odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości szans i 
niedyskryminacji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię, 
światopogląd, orientację seksualną, niepełnosprawność. 

6) I etapem rekrutacji będzie weryfikacja kart zgłoszeniowych zawierających dane osobowe, dane o sytuacji 
zawodowej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
pod kątem:   

• obligatoryjnych kryteriów uczestnictwa określonymi w § 3 ust. 5 – ocena spełnienia kryteriów w 
systemie 0-1  

• kryteriów premiujących: zatrudnienie w branży maszynowej, metalowej – 1 punkt; zatrudnienie na 
okres próbny – 1 punkt; umowa na czas określony – 2 punkty; umowa cywilno-prawna – 3 punkty. 
Priorytetowo będą traktowane osoby z niepełnosprawnościami i kobiety, spełniające kryteria obli-
gatoryjne – 2 punkty. 

z zastosowaniem Karty kwalifikacji Uczestnika stanowiącej Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.   

7) Weryfikacja spełniania kryteriów uczestnictwa odbędzie się na podstawie oświadczenia Uczestnika oraz za-
świadczenia i/lub oświadczenia uczestnika oraz dodatkowo poprzez okazanie dokumentów potwierdzają-
cych status do wglądu np. umowa o pracę, orzeczenie o niepełnosprawności, w szczególności Zaświadczenie 
o zatrudnieniu Uczestnika stanowiące Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu. 

8) Osoby spełniające kryteria uczestnictwa odbędą rozmowę z Doradcą Zawodowym celem zweryfikowania 
przydatności oferowanego wsparcia do potrzeb danej osoby i wyłonienie osób, które są gotowe do zmian. 

9) Do dalszego udziału w projekcie kierowane będą kolejne osoby z Lista Podstawowej utworzonej przez Do-
radcę Zawodowego po weryfikacji określonej w ust. 9 w kolejności liczby punktów przyznanych zgodnie z 
zapisami ust. 6. Po przekroczeniu liczby miejsc przewidzianych w danym powiecie lub na szkoleniu utwo-
rzona zostanie Lista Rezerwowa w kolejności liczby punktów. Osoby z tej listy skorzystają z projektu, o ile 
zrezygnuje ktoś z listy podstawowej. Listy zatwierdza Administrator projektu i kwalifikuje do udziału na pod-
stawie opinii Doradcy Zawodowego.  

10) Lista zrekrutowanych uczestników tworzona będzie dla każdego powiatu lub szkolenia oddzielnie. 

11) Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji kwalifikacji przez pracowników i/lub Doradców 
Zawodowych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. 

§ 5 
Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1) Osoba zakwalifikowana do Projektu podpisuje deklarację dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie oraz 
umowę szkoleniową z Doradcą Zawodowym wskazującą na prawo do wypłaty świadczeń związanych z 
udziałem w szkoleniu określonych § 2 ust. 2 wraz ze zobowiązaniem Uczestnika do udzielenia Doradcy Za-
wodowemu informacji o swojej sytuacji zawodowej w okresie 90 dni od zakończenia udziału w projekcie na 
potrzeby monitorowania efektywności zawodowej po zakończeniu projektu zgodnie z zakresem monitoro-
wania określonym w § 6 

2) Osoba przystępująca do Projektu ma obowiązek uczestniczenia w doradztwie i szkoleniach wskazanych w § 
2. 

3) Uczestnik Projektu zakończy pozytywnie udział w Projekcie będąc obecnym na wszystkich sesjach IPD. Do-
puszczalna liczba godzin nieobecności na szkoleniach, warunkująca pozytywne zakończenie szkolenia okre-
ślona będzie każdorazowo przez Wykonawcę szkolenia w zależności od programu szkolenia, standardów eg-
zaminacyjnych oraz aktualnej sytuacji epidemicznej COVID-19 w konsultacji i za zgodą Białostockiej Fundacji 
Kształcenia Kadr zlecającej realizację szkolenia. 



 

4) Uczestnicy mają prawo do: 

• wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 
• bezpłatnego udziału w Projekcie, w tym m.in.: bezpłatnego wyżywienia i ubezpieczenia, szkolenia 

bhp, stypendium szkoleniowego, materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, odzieży 
ochronnej w tym środków bezpieczeństwa sanitarnego COVID-19 związanych z realizacją doradztwa 
IPD oraz szkoleń, 

• otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kompetencje lub kwalifikacje na szkoleniach. 

5) Uczestnicy zobowiązują się do: 

• zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 
• regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym harmonogra-

mem – udział w usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 
• potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe 

złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach potwierdzających od-
bycie wsparcia, 

• przystąpienia do egzaminów wewnętrznych oraz/lub zewnętrznych po zakończeniu szkolenia zawo-
dowego zgodnie z programem i specyfiką szkolenia 

• bieżącego informowania Doradcę Zawodowego realizującego IPD oraz/lub Białostocką Fundację 
Kształcenia Kadr o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie, w tym 
wszelkich zagrożeń lub okoliczności związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, w szczegól-
ności na etapie przystąpienia do projektu do wypełnienia Oświadczenia epidemiologicznego stano-
wiącego Załącznik 4 do niniejszego Regulaminu a przed rozpoczęciem każdych zajęć, każdorazowo 
do wypełnienia Wywiadu Epidemiologicznego stanowiącego Załącznik 5 do niniejszego Regulaminu 
oraz analogicznych oświadczeń lub wywiadów wymaganych przez wykonawcę szkolenia. 

• poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnej, z podaniem przyczyny 
rezygnacji 

• udzielania informacji o swojej aktualnej sytuacji zawodowej w okresie 90 dni od zakończenia udziału 
w projekcie na potrzeby monitorowania efektywności zawodowej zgodnie z zakresem monitorowa-
nia określonym w § 6  

• wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji Projektu. 

§ 6 
Efektywność zawodowa wsparcia w projekcie 

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie 90 dni od zakończenia udziału Uczestnika w projekcie prowadzone będzie 
monitorowanie sytuacji zawodowej Uczestników celem monitorowania efektywności zawodowej wsparcia. 
Monitoring efektywności prowadzony będzie przez pracowników i/lub Doradców Zawodowych Białostockiej 
Fundacji Kształcenia Kadr w następującym zakresie zgodnym z Wytycznymi:  

1) efektywność zawodowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy: 

• zakończyli udział w projekcie – zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we 
wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego Uczestnika  

• przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane, z powodu poprawy swojej 
sytuacji na rynku pracy spełniającej warunki opisane w ust. 2,  

• poprawili swoją sytuację na rynku pracy zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2, jednak jednocze-
śnie kontynuowali udział w projekcie lub 



 

2) poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako: 

• samozatrudnienie 
• przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia, przy czym: niepewne zatrudnienie należy rozu-

mieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w tym na 
zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym 
w charakterze domownika oraz stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na 
umowie o pracę na czas nieokreślony 

• przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, przy czym: niepełne zatrudnienie należy rozumieć 
jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce 
wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć 
pracy na pełen etat. 

• zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji 
• zmiana pracy na wyżej wynagradzaną, przy czym: zmiana pracy na wyżej wynagradzaną oznacza 

wzrost wynagrodzenia brutto o co najmniej 10% liczony od zasadniczego wynagrodzenia miesięcz-
nego w poprzednim miejscu pracy. Do wzrostu wynagrodzenia nie wlicza się dodatkowego wyna-
grodzenia np. premii, nagród jubileuszowych, czy zwiększenia wynagrodzenia wynikającego z prze-
pisów prawa (np. wzrost płacy minimalnej); 

• awans w dotychczasowej pracy, przy czym: awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana 
stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem zadań (awans stanowi-
skowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy). W przypadku awansu finansowego 
mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia niewynikającego z przepisów prawa krajowego odnoszą-
cych się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans stanowi-
skowy i awans finansowy nie muszą występować łącznie 

3) w celu potwierdzenia poprawy sytuacji na rynku pracy wymagane jest dostarczenie przez Uczestnika 
projektu dokumentów potwierdzających co najmniej jedną ze zmian opisanych w ust. 2 (np. kopia umowy 
o pracę, opis zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 
zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej), w tym Zaświadczenia o 
zatrudnieniu stanowiącego Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu  

4) Uczestnik na etapie rekrutacji oraz podpisując umowę szkoleniową zobowiązuje się do dostarczenia 
dokumentów wskazanych w ust. 3 potwierdzających poprawę jego sytuacji na rynku pracy do 90 dni 
kalendarzowych od wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 1, o ile sytuacja uczestnika na rynku pracy poprawi 
się. 

§ 7 
Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 

1) Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 
i następuje poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej. 

2) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

• rezygnacja zgłoszona zostanie do Doradcy Zawodowego lub pracownika Białostockiej Fundacji 
Kształcenia Kadr w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – 
preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji, 

• rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w dowolnej formie wsparcia została zgło-
szona do Doradcy Zawodowego realizującego IPD w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przy-
czyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi 



 

powodami osobistymi lub zawodowymi (np. choroba, inne istotne powody zaakceptowane przez 
Doradcę Zawodowego realizującego IPD). Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświad-
czenie lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, itp.). 

• rezygnacja z uczestnictwa związana jest poprawą swojej sytuacji na rynku pracy spełniającej warunki 
opisane w § 6 ust. 2, gdy nowa sytuacja uniemożliwia dalszy udział w projekcie i została zgłoszona 
do Doradcy Zawodowego realizującego IPD w terminie do 7 dni od poprawy sytuacji zawodowej i 
udokumentowania tej przyczyny w sposób określony w § 6 ust. 3. 

3) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w 
szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, pracodawcę lub pracownika 
biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1) Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji Projektu. 

2) Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 
prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

4) Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5) Załącznikiem 1 do Regulaminu jest Karta Zgłoszeniowa Uczestnika 
6) Załącznikiem 2 do Regulaminu jest Karta Kwalifikacji Uczestnika 
7) Załącznikiem 3 do Regulaminu jest Zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika  
8) Załącznikiem 4 do Regulaminu jest Oświadczenie Epidemiczne Uczestnika  
9) Załącznikiem 5 do Regulaminu jest Wywiad Epidemiczny Uczestnika z wywiadem epidemiologicznym 

 

 

  



 

Załącznik 1 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

KARTA ZGŁOSZENIOWA Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„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:  

Płeć:  kobieta  mężczyzna PESEL:            
 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)    Tak  Nie 

Wykształcenie: 

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej, wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 

 Policealne (kształcenie ukończone po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego): 

Województwo:  Powiat:  powiat białostocki        miasto Białystok       powiat sokólski 

Gmina:  Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:  

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu*: 

 osoba  
      pracująca w tym: 

 w mikroprzedsiębiorstwie (zatrudniające do 9 pracowników)  

 w małym przedsiębiorstwie (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)  

 w średnim przedsiębiorstwie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)  
 w dużym przedsiębiorstwie (zatrudniające powyżej 249 pracowników) 

 w administracji rządowej                                              w administracji samorządowej 
 w organizacji pozarządowej                                          inne 

 trudna sytuacja      
        na rynku pracy w tym: 

 umowa cywilnoprawna (miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w 
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) 

 umowa krótkoterminowa 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 wynagro-
dzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).  

                                                                                           termin zakończenia umowy: ………………………………..………… 
 inne (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 poprze-
dzającym przystąpienie do projektu) 



 

Zakład pracy (nazwa):   

Województwo:  Powiat:  powiat białostocki         miasto Białystok         powiat sokólski 

Zakład pracy należy do branży metalowo-maszynowej  Tak  Nie 

Wykonywany zawód/stanowisko:  

Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, mi-
grant, osoba obcego pochodzenia  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Imigrant osoba nieposiadającą polskiego obywatelstwa, przybyłą lub zamierza-
jącą przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt 
czasowy i zamierzającą wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski 

 Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Reemigrant obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprze-
rwany okres, co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy 
przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do pro-
jektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na teryto-
rium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci 

 Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

w przypadku udzielania odpowiedzi TAK lub odmowy podania informacji deklaruję zamieszkanie na terenie subre-
gionu białostockiego (brak deklaracji wyklucza z udziału w projekcie) 

 
Tak 

Deklaruję, iż nie korzystam równolegle z tego samego rodzaju wsparcia (oferowanego w projekcie Pracownik Na 
Miarę) w projekcie pozakonkursowym PUP (brak deklaracji wyklucza z udziału w projekcie) 

 
Tak 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wy-
mienione powyżej)  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

* definicje poszczególnych kategorii znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni go akceptuję. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 
 
 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     



 

Załącznik 1 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE 
„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:  

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla 
osób pracujących po 30 roku życia oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezento-
wane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kance-
laria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych 
przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych admi-
nistratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-
mail: iod@miir.gov.pl i  iod@wup.wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 
ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, 
audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskują-
cych wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej - Woje-
wództwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytu-
cji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Instytucji 
Pośredniczącej (IP) - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, beneficjentowi reali-
zującemu projekt  - Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 61/1, 15-365 Białystok. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytu-
cji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone 



 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośred-
niczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4, niepodanie 
danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania 
ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa 
dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o któ-
rym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu 
realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020**.  

** dotyczy Uczestnika projektu 
 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w pełni go akceptuję oraz spełniam kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

2) Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

3) W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam/nie wyrażam*** zgody na: 
utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu, publikowanie zdjęć 
w prasie lokalnej i regionalnej. 

4) Zobowiązuję się do udzielania informacji o swojej aktualnej sytuacji zawodowej w okresie 90 dni od zakończenia 
udziału w projekcie na potrzeby monitorowania efektywności zawodowej w sposób i zgodnie z zakresem monitorowa-
nia określonym w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

5) Oświadczam, że przystępuję do projektu będąc świadomym sytuacji epidemiologicznej panującej w regionie i kraju. W 
przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam występować z roszczeniami wobec realizatora projektu. 

*** niepotrzebne skreślić 

 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     



 

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      



 

               Załącznik 3 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

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

Dane Uczestnika: 

Zaświadcza się, że Pan/i 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Zamieszkały/a  

jest zatrudniony/a w: 

Nazwa i adres zakładu pracy  

w ramach umowy: 

 umowa cywilnoprawna                      umowa o pracę na okres próbny                         umowa o pracę na czas określony 
  

                                                                                                      w okresie od …………………….…………….. od …………………….……………..  
 umowa o pracę na czas nieokreślony  

z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w miesiącu poprzedzającym wystawienie zaświadczenia: 

 

                                                                                                    wynagrodzenie brutto: ………………………………………………………….. PLN  

 miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia  

 zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę  
      (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu)  

 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* 

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Pracownika. 

* jeżeli wydający zaświadczenie ma taką wiedzę  

 

…………………..……….................................................                                                                                  ……………..……….............................. 
Pieczątka Zakładu Pracy                                                                                                                                                      Miejscowość, Data      

 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                            Pieczęć i podpis Pracodawcy, osoby wystawiającej zaświadczenie      



 

Załącznik 4 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE 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:  

1) Oświadczam, że biorąc udział w formach wsparcia w Projekcie jestem świadomy/a sytuacji epidemiologicznej panują-
cej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam występować z roszczeniami wobec 
realizatora Projektu. 

2) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ich prze-
strzegania.  

3) Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że w wyniku wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego ze 
mną, przez pracownika i/ lub Doradcę Zawodowego BFKK można odmówić mi dopuszczenia do wsparcia w ramach 
projektu. 

4) W przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju, wyrażam zgodę na przeprowadzenia wsparcia w ra-
mach Indywidualnego Planu Działania IPD przez telefon/zdalnie oraz udziału w zaplanowanych szkoleniach w formie 
hybrydowej lub zdalnej. 

 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     

Wywiad epidemiologiczny 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani lub ktoś z osób zamieszkujących z Panem/Panią za 
granicą w rejonie transmisji koronawirusa?  Tak  Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?  Tak  Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epi-
demiologicznym?  Tak  Nie 

Czy obecnie występują u Pana/Pani lub którejś z osób zamieszkujących z Panem/Panią objawy choro-
bowe (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka, utrata węchu lub/i smaku, 
inne)?  

 Tak  Nie 

 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu        



 

Załącznik 5 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 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:  

Nazwa usług: 
Należy wskazać rodzaj usługi: na przykład sesja do-
radztwa zawodowego IPD z lub tytuł szkolenia  

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani lub ktoś z osób zamieszkujących z Panem/Panią za 
granicą w rejonie transmisji koronawirusa?  Tak  Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?  Tak  Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epi-
demiologicznym?  Tak  Nie 

Czy obecnie występują u Pana/Pani lub którejś z osób zamieszkujących z Panem/Panią objawy choro-
bowe (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka, utrata węchu lub/i smaku, 
inne)?  

 Tak  Nie 

1) Oświadczam, że biorąc udział w wymienionej wyżej formie wsparcia w ramach Projektu jestem świadomy/a sytuacji 
epidemiologicznej panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam występo-
wać z roszczeniami wobec realizatora Projektu. 

2) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa dotyczących wyżej wymienionej 
formie wsparcia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

3) Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że w wyniku wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego ze 
mną, przez pracownika i/lub Doradcę Zawodowego BFKK można odmówić mi udziału w wyżej wymienionej formie 
wsparcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                      


