
 

 

1 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Projekt „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Bydgoszczy, na podstawie Umowy nr UM_SP.433.1.007.2013 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” 

Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 
Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 

 

 

  

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (GRUPA I) 

 

Nazwisko i imię członka Komisji Rekrutacyjnej  

Nazwisko i imię Kandydata  

Numer referencyjny formularza  

Data wpływu formularza  

 

Kategoria Sposób weryfikacji TAK / NIE 

I. Czy formularz rekrutacyjny Kandydata stanowi odpowiedź na 
ogłoszony nabór? 

zgodność przewidzianych 
form i lokalizacji wsparcia 

 

II. Czy formularz rekrutacyjny wpłynął we właściwym miejscu i czasie (tzn. w terminie 
ogłoszonego naboru)? 

 

III. Czy Kandydat spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie? 

ma ukończone 18 lat i jest przed 64 rokiem życia 
dane zawarte w 

formularzu (PESEL) 
 

jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w województwie 
kujawsko-pomorskim 

dane zawarte w 
formularzu 

 

należy do jednej z następujących kategorii: osoba pozostająca 
bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu lub osoba przewidziana do zwolnienia 
(tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub 

stosunku służbowego) z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

świadectwo pracy i/lub 
wypowiedzenie umowy o 

pracę/stosunku 
służbowego 

 

zakład pracy, z którego Kandydat został/zostanie zwolniony 
przechodzi procesy adaptacyjne i modernizacyjne 

zaświadczenie od 
pracodawcy (wzór – zał. 3 

do regulaminu) / treść 
świadectwa pracy lub 

wypowiedzenia umowy o 
pracę 

 

jest zarejestrowany w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy 
jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 

dane zawarte w 
formularzu 

 

przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna z jedną z 
poniższych: 

ZGR – zwolnienie grupowe 
WPI – wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. 

pracownika 
RET – redukcja etatów 

PRE– przyczyny ekonomiczne 

dane zawarte w 
formularzu 
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POI – porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika 
LZD – likwidacja zakładu pracy 

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu nie był zarejestrowany w Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani nie 

prowadził działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) 

oświadczenia stanowiące 
załącznik do formularza 

 

nie pozostaje lub nie pozostawał w okresie ostatnich 2 lat w 
stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Polskim 

Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy, Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu lub wykonawcą w ramach Projektu, 

oświadczenia stanowiące 
załącznik do formularza 

 

nie łączy lub nie łączył go z Liderem Projektu/Partnerem i/lub 
pracownikiem Lidera Projektu/Partnera/wykonawcy w ramach 

Projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub 

związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli 

oświadczenia stanowiące 
załącznik do formularza 

 

IV. Czy formularz zawiera wszystkie strony?  

V. Czy wszystkie wymagane rubryki formularza zostały wypełnione?  

VI. Czy Kandydat opatrzył formularz czytelnym podpisem oraz zaparafował wszystkie jego 
strony? 

 

VII. Czy załączono wszystkie załączniki? 

zał. 2a – zestaw oświadczeń – zaparafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej  

zał. 4 – zaświadczenie od pracodawcy – poprawnie wypełnione, opatrzone podpisem i pieczątką 
(jeśli dotyczy) 

 

kopia świadectwa pracy i/lub wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata 

 

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Kandydata (jeśli dotyczy) 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE  

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM 
NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU (I, II, III) – ODRZUCONY 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK 
PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (IV, V, VI, VII)  

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
miejsce i data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny  

 


