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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników do projektu „Kierunek –> BIZNES” 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

do projektu „Kierunek –> BIZNES”  

 
 

Numer formularza rekrutacyjnego 
  

................/II/5.7/2021 
 

Imię i nazwisko Kandydata  

 

 

 

 

Deklaracja bezstronności 

Oświadczam, że: 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 

związany(-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Kandydatem, z jego zastępcami prawnymi 

lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procesie rekrutacji. 

- Przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procesu rekrutacji nie pozostawałem(-am)  

w stosunku pracy lub zlecenia z Kandydatem oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych 

biorących udział w procesie rekrutacji. 

- Nie pozostaję z Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 

Data i podpis: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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L.p. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 

1. Formularz Rekrutacyjny został złożony w terminie   

2. Formularz Rekrutacyjny został wypełniony na odpowiednim wzorze   

3. Formularz Rekrutacyjny został wypełniony czytelnie (odręcznie lub 

komputerowo) 

  

4. Wszystkie wymagane pola Formularza Rekrutacyjnego zostały wypełnione   

5. Formularz Rekrutacyjny został podpisany czytelnie przez 
Kandydata/Kandydatkę w miejscu do tego wyznaczonym 

  

6. Kandydat/Kandydatka jest osobą powyżej 30 roku życia   

7. 
Kandydat/Kandydatka posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu 
kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu sztumskiego w województwie 
pomorskim 

  

8. Kandydat/Kandydatka jest osobą fizyczna zamierzającą podjąć działalność 
gospodarczą 

  

9. Kandydat/Kandydatka należy do jednej z pięciu poniższych kategorii: 
  

 

Kandydat/Kandydatka jest osobą pozostającą bez pracy, znajdującą się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 Osobą w wieku 50 lat i więcej, 

 Kobietą, 

 Osobą z niepełnosprawnościami, 

 Osobą długotrwale bezrobotnych, 

 Osobą o niskich kwalifikacjach, 

  

Kandydat jest osobą pozostającą bez pracy nie należącą do żadnej z 
kategorii wskazanych powyżej (bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 
lat) 

  

Kandydat/Kandydatka jest osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową 
lub pracującą w ramach umowy cywilnoprawnej, której miesięczne zarobki 
nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w 
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 

  

Kandydat/Kandydatka jest osobą ubogą pracującą 
  

Kandydat/Kandydatka jest osobą odchodzącą z rolnictwa 
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L.p. Wynik oceny formalnej Tak Nie 

1. Kandydat/Kandydatka spełnia kryteria kwalifikowalności do udziału w 
Projekcie 

  

2. Formularz Rekrutacyjny jest kompletny i poprawny pod względem formalnym   

3. Formularz rekrutacyjny otrzymuje pozytywną ocenę formalną i zostaje 
przekazany do oceny punktowej 

  

4. Formularz Rekrutacyjny został skierowany do uzupełnień/korekty   

Data:  Podpis osoby oceniającej:  

L.p. Wynik oceny formalnej po uzupełnieniach/korekcie (jeśli dotyczy) Tak Nie 

1. Formularz rekrutacyjny został uzupełniony w terminie   

2. Formularz rekrutacyjny otrzymuje pozytywną ocenę formalną i zostaje 
przekazany do oceny punktowej 

  

Data:  Podpis osoby oceniającej:  

 

 

L.p. 

Kryteria dodatkowe (punktowane) za przynależność 
Kandydata/Kandydatki pozostającego/pozostającej 

bez pracy do jednej lub więcej z poniższych grup osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy 

Liczba możliwych 
do uzyskania 
punktów za 
odpowiedź 
twierdzącą 

Liczba 
przyznanych 

punktów 

1. Osoba w wieku 50 lat i więcej 5  

2. Kobieta 5  

3. Osoba z niepełnosprawnościami  5  

4. Osoba długotrwale bezrobotna 5  

5. Osoba o niskich kwalifikacjach 5  

 

Wynik oceny punktowej Wynik 

Suma uzyskanych przez Kandydata/Kandydatkę punktów  

Data:  Podpis osoby oceniającej:  

 

 

 


