
  

    

 

Projekt „.NEET Staże: droga do zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
REGULAMIN REKRUTACJI 

projekt „NEET Staże: droga do zatrudnienia”  
 

§1 
Informacje o projekcie 

1. Projekt „NEET Staże: droga do zatrudnienia”, zwany dalej projektem, realizowany jest na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu nr POWR.04.02.00-00-0211/15-00 Zawartej Instytucją Zarządzającą, czyli 
Ministerstwem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej i 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa krajowego i ponadnarodowego 
a) Partnerzy krajowi  

 Kujawska Szkoła Wyższa z siedzibą we Włocławku przy Placu Wolności 1, www.ksw.wloclawek.pl (Lider 
Projektu) 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 
www.pte.bydgoszcz.pl (Partner Krajowy) 

b) Partnerzy ponadnarodowi: 

 Euroform RFS z siedzibą w Rende, Piazza Della Libertà 40, www.euroformrfs.it.  

 Tempo Libero Società z siedzibą w Brescia, Via Spalto San Marco 37/bis; www.cooptempolibero.it. 
3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Lidera (KSW), przy Placu Wolności 1, 87-800 Włocławek, w pokoju 26A e-

mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30. 
Strona internetowa projektu: www.NEETstaze.pl. 

4. Projekt jest realizowany od 01.03.2016 roku do 31.07.2017 roku na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, miasta Włocławek i powiatu włocławskiego, staże będą zrealizowane we Włoszech. 

5. Celem projektu jest podniesienia poziomu aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 40 młodych osób z 
grupy NEET w wieku 18-35 lat z terenu Miasta Włocławka i powiatu włocławskiego poprzez udział w programie 
mobilności ponadnarodowej oraz wypracowanie modelu współpracy Partnerów. 

6. Pełna dokumentacja i informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Projektu.  
 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki oraz sposób rekrutacji uczestników do projektu „NEET Staże: droga do zatrudnienia”. 
2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

prowadzić będą rekrutację w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie 40 osób spełniających warunki 
określone w §3 niniejszego Regulaminu. 

3. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 40 młodych osób z grupy NEET. Przewidywane są następujące 
formy wsparcia:  
I. Opracowanie IPD/podpisanie umów:  korzystając z wybranych metod diagnozy psychologicznej 

uwzględniającej elementy określone w regulaminie konkursu, mentor opracuje indywidualne plany działania 

dla każdego z uczestników. 

II. Badania lekarskie: uczestnicy odbędą badania medycyny pracy (weryfikacja możliwości zatrudnienia i 

uczestnictwa w planowanych formach wsparcia). 

III. Szkolenia językowe: uczestnicy wezmą udział w kursie językowym wg IPD. Zakres tematyczny będzie 

adekwatny do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców zagranicznych (uzgodniony z partnerami): 

 a) język angielski (hotelarsko / gastronomiczny) – 32h (2 grupy) 

 b) język angielski (techniczny) – 32h (2 grupy) 

 c) język włoski podstawowy – 16h (4 grupy) 

IV. Przygotowanie kulturowe: uczestnicy wezmą udział w 2-dniowym szkoleniu kulturowym (Różnorodność w 

środowisku pracy, Komunikacja i różnice międzykulturowe system pracy, Równość szans, Zasada 

niedyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność) – 16h (4 grupy). 

V. Przygotowanie psychologiczne:  z każdą grupą mentor przeprowadzi min.3 szkolenia/warsztaty: 

 a) Asertywność, komunikacja interpersonalna - 4h x 4 grupy 

http://www.ksw.wloclawek.pl/
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
http://www.euroformrfs.it/
http://www.cooptempolibero.it/
mailto:projekt.neet@ksw.wloclawek.pl
http://www.neetstaze.pl/


  

    

 

Projekt „.NEET Staże: droga do zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 b) Współpraca zespołowa, środowisko pracy, motywacja - 4h x 4 grupy 

 c) Niwelowanie barier i obaw związanych z wyjazdem, wideokonferencja z Partnerami: poznanie się, wymiana 

doświadczeń, przedstawienie miejsc staży- 4h x 4 grupy. Elementem każdego warsztatu będą zagadnienia 

dotyczące przezwyciężania barier w poszukiwaniu pracy przez kobiety i mężczyzn, zasada równości szans i 

niedyskryminacji ze względu płeć i niepełnosprawność. 

VI. Przygotowanie zawodowe: w oparciu o IPD każdego uczestnika i wynik badania lekarskiego przewiduje się 

dobór szkoleń zawodowych. 

VII. Mobilność ponadnarodowa: Partner Ponadnarodowy zaproponuje każdej grupie uczestników: 

 a) zajęcia aktywizujące z uwzględnieniem ewentualnych niepełnosprawności uczestników (w tym warsztaty na 

temat różnic kulturowych, istotnych informacji na temat kraju, organizacji pracy, spotkania zapoznawcze z 

współpracownikami, udział w eventach firmowych) – minimum 6 spotkań na grupę, średnio po 3 godziny w 

trakcie pobytu uczestnika, 

 b) wsparcie psychologiczne – minimum 1 raz w tygodniu wizyta opiekuna wyznaczonego przez Partnera 

Ponadnarodowego w miejscu zamieszkania uczestników, 

 c) zajęcia językowe z lektorem zagranicznym 

 d) praktyka/staż -  zgodnie z IPD każdego uczestnika; Partner Ponadnarodowy zapewnieni każdemu 

uczestnikowi miejsca odbywania stażu/praktyki w dni robocze, 8 godzin dziennie, co do zasady w godzinach 

06.00-18.00, w zależności od firmy i godzin pracy w danym kraju; czas trwania praktyki / stażu wyniesie 80 dni 

VIII.  Wsparcie po powrocie obejmujące:  

 a) spotkanie grupy po powrocie: wymiana doświadczeń, przekazanie referencji, wręczenie certyfikatów, 

wideokonferencja z partnerem ponadnarodowym(4 gr x 6h); 

 c) sesje pośrednictwa pracy  

 d) szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników wg IPD i w odpowiedzi na potrzeby pracodawców. 

4. Rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie kobiet i 
mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób  długotrwale  bezrobotnych oraz  osób  posiadających  różny  poziom  
wykształcenia  i  kwalifikacji.  

5. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w projekcie podpisana zostanie Umowa uczestnictwa. 
 

§3 
Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-35 lat bez pracy, zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub będące  osobami biernymi zawodowo, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z definicją kategorii NEET przyjętą w PO WER, należą do niej 
osoby w wieku 18-35 lat, która spełniają łącznie trzy warunki: 
- nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo) 
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); w 
procesie oceny formalnej w ramach rekrutacji weryfikowany będzie fakt brania udziału w tego typu formie 
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni, 

- zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego. 
1
 

2. Działania rekrutacyjne będą realizowane tak, aby zapewnić docelową strukturę grupy uczestników, w której 
minimum 55% osób będzie przynależeć do podgrupy osób długotrwale bezrobotnych (osoba do 25 roku życia tj. 
osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy lub osoba powyżej 25 roku życia tj.  osoba 
bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników określany na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie); 

3. Ze względu na założenia projektowe ostateczną grupę osób zakwalifikowanych do projektu stanowić będzie 40 
osób (24 kobiety, 16 mężczyzn) w wieku 18-35 lata, należących do kategorii NEET. 

                                                           
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.) „(...) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.  
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§4 
Dokumenty rekrutacyjne 

1. Osoby starające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, który należy wypełnić odręcznie lub komputerowo, pismem 
czytelnym wraz z załącznikami: 

 Zaświadczenie z PUP – w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej (aktualne  na dzień złożenia 
formularza zgłoszeniowego); 

2. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, projektodawca podpisze z uczestnikiem umowę uczestnictwa w 
projekcie, a także uczestnik będzie zobowiązany podpisać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiące warunek niezbędny do uczestnictwa w projekcie. 

 
§5 

Proces rekrutacji 
1. Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w marcu 2016 roku. W toku realizacji projektu odbędą się 4 

nabory, w których zostanie wyłonionych po 10 uczestników projektu. Terminy kolejnych naborów będą ogłaszane 
na stronie internetowej projektu. Projektodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów poszczególnych 
naborów do czasu zakwalifikowania niezbędnej grupy kandydatów. 

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 osób  (24 kobiety, 16 mężczyzn) w wieku 18-35 lata 
należących do kategorii NEET,  

3. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników zostanie podany do publicznej 
wiadomości na dzień rozpoczęcia rekrutacji do projektu. Zostanie on udostępniony na stronie internetowej oraz 
w siedzibie Projektodawcy oraz Partnera krajowego. 

4. Rekrutacja do Projektu składa się z następujących etapów: 
Etap I: 
a) formularz rekrutacyjny w ramach ogłoszonego na stronie www.NEETstaze.pl naboru należy składać: 

 na spotkaniach, których harmonogram dostępny jest na  www.NEETstaze.pl, 

 w wyznaczonych miejscach (lista miejsc i godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z 
informacją na stronie www.NEETstaze.pl ) we Włocławku, Kowalu i Lubrańcu, 

 elektronicznie – na adres projekt.neet@ksw.wloclawek.pl (w formie zeskanowanego podpisanego 
dokumentu), 

 telefonicznie pod numerem 660 718 362 (formularz uzupełniany przez biuro projektu) – opcja dostępna 
wyłącznie dla kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub doświadczających 
wykluczenia cyfrowego (brak dostępu do komputera); po wypełnieniu formularza na podstawie wywiadu 
telefonicznego pracownik biura projektu przesyła kandydatowi wydrukowany dokument do podpisu, a 
następnie kandydat w wyznaczonym terminie odsyła podpisany dokument, brak wpływu podpisanego 
formularza do biura projektu w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu formularza do biura 
projektu, a nie data stempla pocztowego) jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury, 

 listownie na adres biura projektu: Kujawska Szkoła Wyższa, Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek. 
 Za datę wpływu przyjmuje się zawsze datę dostarczenia formularza rekrutacyjnego do w/w miejsc, tzn. w 

przypadku wysyłki listownej nie decyduje data stempla pocztowego. 
b) ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych, w tym kompletności dokumentacji, weryfikacja 
przynależności kandydatów do grupy docelowej projektu, weryfikacja warunków wstępnych uczestnictwa;  
c) możliwość jednorazowego uzupełnienia formularza rekrutacyjnego w przypadku zauważenia uchybień 
formalnych na etapie oceny formalnej - kandydat ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonego 
formularza rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności 
uzupełnienia barków/błędów. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia następujących braków 
lub błędów oczywistych:  

 brak parafki lub podpisu (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych, nie wymagających odesłania 
dokumentów),  

 niewypełnione pola w formularzu, 

 brak co najmniej jednej strony w formularzu,  

 brak któregoś z załączników; 
W przypadku, gdy nie nastąpi prawidłowe uzupełnienie barków/błędów w wyznaczonym terminie, formularz 

zostaje odrzucony. 

http://www.neetstaze.pl/
http://www.neetstaze.pl/
http://www.ksw.wloclawek.pl/
mailto:projekt.neet@ksw.wloclawek.pl
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d) dokonanie oceny (przyznanie określonej liczby punktów) na podstawie przyjętych kryteriów selekcji 
określonych we wniosku o dofinansowanie, tj.: 

 długotrwałe bezrobocie – 3 pkt. (weryfikacja na podstawie Zaświadczenia o zarejestrowaniu w 
powiatowym urzędzie pracy), 

 niski poziom wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) – 3 pkt. (weryfikacja na 
podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego), 

 kobiety – 3 pkt.  
 
O zakwalifikowaniu do Etapu II procesu rekrutacji będzie decydować spełnienie warunków uczestnictwa w 
projekcie. 
 
Etap II: 
a) wypełnienie testów psychologicznych przez potencjalnych uczestników projektu; 
b) indywidualna rozmowa z mentorem i kierownikiem projektu, która ma na celu sprawdzenie determinacji 
i gotowości do wyjazdu. 
 
Łącznie z II etapu można otrzymać 50 punktów. Warunkiem kwalifikacji do projektu jest uzyskanie min. 10 
punktów. W oparciu o wyniki z II Etapu oraz punkty z I Etapu (przynależność do grup defaworyzowanych)  
zostanie utworzona lista rankingowa. 
 
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniły minimum punktowe oraz zdobyły 
najwyższą liczbę punktów z I i II etapu rekrutacji, w ramach każdego naboru min. 10 osób. 
  
5. W przypadku równej liczby punktów zastosuje się kryteria rozstrzygające wg kolejności: 

a) liczba punktów za  przynależność do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
b) liczba punktów za motywację (test + wywiad). 

 
6. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Lider projektu (Kujawska Szkołą Wyższa) poinformuje 

uczestników projektu drogą mailową lub telefonicznie. 
7. Projektodawca utworzy listę rezerwową, na której ujęte zostaną osoby, które spełniły minimum punktowe, 

jednak nie miały wystarczającej liczby punktów do kwalifikacji. Zasady tworzenia listy rezerwowej są takie 
same, jak w przypadku listy podstawowej. Uczestnicy z listy rezerwowej mogą dołączyć do udziału w 
projekcie do końca II fazy jego realizacji z założeniem, iż przed rozpoczęciem mobilności ponadnarodowej 
zdążą skorzystać ze wszystkich form wsparcia zawartych w IPD umożliwiającym udział w programie 
mobilności.  

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 r. 
2. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Lidera i Partnera Krajowego oraz na stronie internetowej 
projektu. 
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
4. W przypadku kwestii nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie stosowane są reguły powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 
Załączniki: 

1) Formularz 
2) Karta oceny formalnej formularza 
3) Karta oceny merytorycznej 
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Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny 

  

data wpływu nr referencyjny 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do Projektu  „NEET Staże: droga do zatrudnienia” 

Streszczenie ogólnych zasad uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem złożenia formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) jest zapoznanie się z 
REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU „NEET Staże: droga do zatrudnienia”. 

2. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie osób z kategorii NEET będących w wieku 18-35 lat, z terenu 
miasta Włocławek i powiatu włocławskiego (szczegółowe wymogi dotyczące kandydatów na uczestników 
projektu w § 3 w/w Regulaminu), w zakresie mobilności ponadnarodowej, realizowanej w ramach czterech 
faz projektu, w tym faza obejmująca staż zagraniczny we Włoszech. 

3. Formularz rekrutacyjny musi spełnić wymogi formalne zgodne z w/w Regulaminem, tj.: 
a) został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie 

nadania, 
b) został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do Regulaminu), 
c) jest kompletny (posiada wszystkie strony), 
d) wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w formularzu rekrutacyjnym zostanie wskazane, które pola 

nie są obowiązkowe, wszystkie pozostałe pola muszą zostać uzupełnione), 
e) został zaparafowany na każdej stronie i podpisany, ze wskazaniem daty, na ostatniej (z zastrzeżeniem 

możliwości zgłoszeń telefonicznych), 
f) załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki. 
4. Formularz rekrutacyjny w ramach ogłoszonego na stronie www.NEETstaze.pl naboru należy składać: 

 na spotkaniach, których harmonogram dostępny jest na  www.NEETstaze.pl, 

 w wyznaczonych miejscach (lista miejsc i godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z 
informacją na stronie www.NEETstaze.pl) we Włocławku, Kowalu i Lubrańcu, 

 elektronicznie – na adres projekt.neet@ksw.wloclawek.pl (w formie zeskanowanego podpisanego 
dokumentu), 

 telefonicznie pod numerem 660 718 362 (formularz uzupełniany przez biuro projektu) – opcja dostępna 
wyłącznie dla kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub doświadczających 
wykluczenia cyfrowego (brak dostępu do komputera); po wypełnieniu formularza na podstawie wywiadu 
telefonicznego pracownik biura projektu przesyła kandydatowi wydrukowany dokument do podpisu, a 
następnie kandydat w wyznaczonym terminie odsyła podpisany dokument, brak wpływu podpisanego 
formularza do biura projektu w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu formularza do biura 
projektu, a nie data stempla pocztowego) jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury, 

 listownie na adres biura projektu: Kujawska Szkoła Wyższa, Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek. 
 Za datę wpływu przyjmuje się zawsze datę dostarczenia formularza rekrutacyjnego do w/w miejsc, tzn. w 

przypadku wysyłki listownej nie decyduje data stempla pocztowego. 

5. Do formularza rekrutacyjnego należy załączyć: 
a) aktualne zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli 

dotyczy). 
6. Dodatkowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy biura projektu: Kujawska Szkoła Wyższa 

we Włocławku, Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek, projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 718 362. 
 

http://www.neetstaze.pl/
http://www.neetstaze.pl/
http://www.ksw.wloclawek.pl/
mailto:projekt.neet@ksw.wloclawek.pl
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DANE OSOBOWE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona       

Nazwisko       

Data urodzenia       Miejsce urodzenia       

PESEL       

Adres zamieszkania 
2
 

Ulica       

Nr domu       
Nr lokalu  
(jeśli dotyczy) 

      

Miejscowość       Kod pocztowy       

Gmina       Powiat       

Województwo       

Telefon: stacjonarny/komórkowy 
 

            

Adres e-mail        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP, U KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO SZCZEGÓLNIE 

TRUDNĄ SYTUACJĘ 

Świadoma/-y odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych, 

oświadczam poprzez zaznaczenie danego pola symbolem „X”, że należę do następujących grup: 

Przynależność kandydata do kategorii NEET 

(możliwość zaznaczenie więcej niż 1 pola) 

 jestem osobą niepracującą – bezrobotną lub bierną zawodowo 

 jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym – czyli jestem osobę, która nie uczestniczy w 

kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne 

w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie 

szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym 

w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w 

trybie dziennym) 

 jestem osobą nieszkolącą się, to znaczy osobą nieuczestniczącą 

w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – 

czyli w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałam/em udziału w tego 

typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych 

 nie należę do żadnej z w/w kategorii  

Teren, na którym zamieszkuje kandydat 
 miasto Włocławek 

 powiat włocławski 

                                                           
2 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.) „(...) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.  
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Wiek kandydata 

 poniżej 18 lat 

 18-35 lat 

 powyżej 35 lat 

 

UWAGA – kryterium będzie ponownie weryfikowane w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie 

Płeć kandydata 
 kobieta 

 mężczyzna 

Status osoby na rynku pracy 

(1) UWAGA – weryfikacja na podstawie 

aktualnego, zaświadczenia wydanego przez 

właściwy powiatowy urząd pracy 

 osoba bezrobotna  - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia 

niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w tym:  

        osoba długotrwale bezrobotna – młodzież (osoba do 25 

roku życia) tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy  

        osoba długotrwale bezrobotna – dorosła (osoba w wieku 25 

lat lub więcej) tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy 

  osoba bezrobotna (tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia)  

zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy …………………………………. 

[siedziba właściwego powiatowego urzędu pracy], w tym: 

       osoba długotrwale bezrobotna – młodzież (osoba do 25 

roku życia) tj. osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie 

przez okres ponad 6 miesięcy 

       osoba długotrwale bezrobotna – dorosła (osoba w wieku 25 

lat lub więcej) – osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy 

 osoba bierna zawodowo (tj. osoba która nie pracuje i nie jest 

bezrobotna), w tym:   

        osoba ucząca się,  

        osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu, 

        inna osoba bierna 

 osoba pracująca 

Wykształcenie 

 brak 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 

 policealne 

 studia krótkiego cyklu 

 studia licencjackie 

 studia magisterskie 

 studia doktoranckie  

OŚWIADCZENIA DOT. UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Oświadczam, że chcę wziąć udział w projekcie w ramach grup odbywającej mobilność ponadnarodową we Włoszech. 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA  
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Świadoma/-y odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych lub 

składania nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam, że: 

Oświadczam, że zawarte w formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania 

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych w formularzu.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji „NEET Staże: droga do zatrudnienia” i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania.  

Oświadczam, że podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu jest aktywny i zobowiązuję się, że będę za 

pośrednictwem telefonicznym i poczty elektronicznej odbierać na bieżąco informacje dotyczące udziału w rekrutacji, w 

tym w szczególności informacje dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (znakiem „X” proszę zaznaczyć załączniki, które zostają złożone wraz z formularzem, jeśli dotyczy) 

 aktualne zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy  

 

 

………………………………………………………………………………………….    

Data i czytelny podpis kandydata na uczestnika projektu 
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Załącznik 2 – Karta oceny formalnej formularza 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej  

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Sposób złożenia formularza [osobiście / listownie / 
elektronicznie / telefonicznie] 

 

Kategoria Sposób weryfikacji TAK / NIE 

CZEŚĆ I OCENY FORMALNEJ  

1) czy formularz rekrutacyjny został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że 
decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania 

 

2) czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze  

3) czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)  

4) czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione  

5) czy formularz został zaparafowany na każdej stronie i podpisany, ze wskazaniem daty, na 
ostatniej (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

 

6) czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (czy na wszystkie w/w 6 pytań odpowiedziano twierdząco)  

CZEŚĆ II OCENY FORMALNEJ 

1) czy kandydat 
należy do 
kategorii NEET 
(tak w przypadku 
odpowiedzi 
twierdzącej na 3 
poniższe pytania) 

jest osobą 
niepracującą (tak w 
przypadku 
odpowiedzi 
twierdzącej na 1 z 2 
pytań) 

jest osobą 
bezrobotną  

na podstawie aktualnego, 
zaświadczenia wydanego przez 
właściwy PUP 

 

jest osobą 
bierną 
zawodowo  

na podstawie oświadczenia   

jest osobą nieuczestniczącą w 
kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym 

na podstawie oświadczenia   

jest osobą nieszkolącą się  na podstawie oświadczenia   

2) oczy kandydat zamieszkuje na terenie miasta Włocławek lub 
powiatu włocławskiego 

na podstawie oświadczenia oraz 
danych w formularzu 
rekrutacyjnym 

 

3) czy kandydat jest w przedziale wiekowym 18-35 lat 
na podstawie oświadczenia oraz 
danych w formularzu 
rekrutacyjnym 

 

4) czy kandydat zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i 
przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji 
projektu  

na podstawie oświadczenia   

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (czy na wszystkie w/w 4 pytania odpowiedziano twierdząco)  

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE  

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK 
PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I – punkty 3-6)  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM 
NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny  
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Załącznik 3 – Karta oceny merytorycznej  

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (etap 1 i 2 rekrutacji) 
 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (1)  

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (2)  

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Kategoria Sposób weryfikacji Punktacja 
Punkty 

przyznane 

CZEŚĆ I – OCENA  PUNKTOWA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP, U KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO 
SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ 

osoba długotrwale bezrobotna 

na podstawie aktualnego, tj. nie 
starszego niż 10 dni roboczych 
zaświadczenia wydanego przez 
właściwy powiatowy urząd pracy 

NIE – 0   

TAK – 3  

kobieta 

na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część 
formularza rekrutacyjnego oraz danych 
zadeklarowanych w formularzu 
rekrutacyjnym 

NIE – 0   

TAK – 3  

Niski poziom wykształcenia 

na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część 
formularza rekrutacyjnego oraz danych 
zadeklarowanych w formularzu 
rekrutacyjnym 

NIE – 0   

TAK – 3  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (maksymalnie 9 punktów)  

CZEŚĆ II – OCENA ZE SPOTKANIA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ 

motywacja do udziału w 
projekcie 

test  0-10 punktów  

wywiad  0-10 punktów  

ogółem – minimum punktowe 8 punktów  

predyspozycje do mobilności i 
oceny indywidualnych ryzyk w 
zakresie mobilności 

test  0-10 punktów  

wywiad  0-10 punktów  

ogółem – minimum punktowe 8 punktów  

Organizacja pracy własnej i w 
grupie, proaktywność 

test 0-5 punktów  

wywiad 0-5 punktów  

ogółem – minimum punktowe 4 punkty  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (maksymalnie 50 punktów)  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II – spełnienie minimum punktowego (TAK / NIE)  

KANDYDAT NIE SPEŁNIŁ MINIMUM PUNKTOWEGO W CZĘŚCI (II) – ODRZUCONY   

KANDYDAT SPEŁNIŁ MINIMUM PUNKTOWEGO W CZĘŚCI (II) – NOTA KOŃCOWA  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej (1) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej (2) 


