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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji Uczestników/czek projektu, 

tj. pracowników/pracownic administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Kłobucku, 

zagrożonych zdrowotnymi czynnikami ryzyka.  

Projekt pn. „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na 

wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Podziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji 

zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

 

1. Z udziału w projekcie „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” skorzystać mogą 

pracownicy/e administracyjno-biurowi Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu odbędzie się w oparciu o wypełniony formularz 

zgłoszeniowy opierający się o informacje zawarte w analizie występowania niekorzystnych 

czynników zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym  

w Kłobucku na stanowiskach administracyjno-biurowych.  

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest również złożenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 będą oceniane pod względem formalnym oraz 

merytorycznym: 

Ocena formalna (0-1 pkt.)  

1 pkt jest przyznawany w przypadku spełnienia wszystkich niżej wymienionych warunków:  

 

• Prawidłowo złożony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika/uczestniczki 

Projektu dot. przetwarzania danych osobowych, 

• Spełnienie warunków dot. zatrudnienia: 

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Kłobucku: 

- na minimum 1/2 etatu pracowników administracyjno-biurowych; z wyłączeniem osób, 

których odejście na emeryturę przewidziane jest do dnia 31.03.2021 r.; 

 

Ocena merytoryczna (1-3 pkt): 

• Udział w ankiecie dot. niekorzystnych czynników ryzyka dla zdrowia prowadzonej 

w II kwartale 2019 r. ➔ 1 punkt 
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• Oświadczenie pracownika dot. korzystania w ciągu ostatniego roku z usług poradni 

specjalistycznych w związku z dolegliwościami spowodowanymi wykonywaniem pracy na 

swoim stanowisku ➔ + 1 punkt 

• Zgłoszenie od osoby w wieku powyżej  50 roku życia ➔ +1 punkt. 

• W sytuacji uzyskania równej liczby punktów decyzję o zakwalifikowaniu 

pracownika/pracownicy podejmuje Starosta Kłobucki. 

 

4. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej jest spełnienie warunków formalnych.  

5. Jeżeli, pomimo zastosowania kryteriów liczba kandydatów/kandydatek kwalifikujących się do 

Projektu przekracza liczbę dostępnych miejsc, zastrzega się prawo do zastosowania 

dodatkowych mechanizmów rekrutacyjnych.   

6. Po wyczerpaniu limitu miejsc, stworzona będzie lista rezerwowa uczestników/uczestniczek 

projektu. 

7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, warunkiem udziału w projekcie jest: 

• złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 4 do Regulaminu). 


