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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej  

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Kategoria Sposób weryfikacji (jeśli dotyczy) 
TAK / NIE / 
nie dotyczy 

CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ – weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową 

1 - czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment 
wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej) 

 

2 - czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w 
formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w 
formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie 
zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany 
nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe 
województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru) 

 

3 - czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada 
status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną 
zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do 
tej grupy) 

 

4 - czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu)  

5 - czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)  

6 - czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione  

7 - czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy)  

8 - czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z 
zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych) 

 

9 - czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki  

10 - czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy 
załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu) 

 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (czy na wszystkie w/w 9 pytań odpowiedziano twierdząco) TAK/NIE  

CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ – weryfikacja przynależności do grupy docelowej 

czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją 
wskazaną w niniejszym regulaminie)  

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza i 

zadeklarowanych danych 
dotyczących daty urodzenia 

 

czy kandydat jest  

osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego LUB 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza i 

zadeklarowanych w formularzu 
danych dotyczących miejsca 

zamieszkania  

 

osobą uczącą się na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego LUB 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza i 

zaświadczenia z właściwej placówki 
oświatowej 

 

osobą pracującą na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego  

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza i 

zaświadczenia od pracodawcy 
 

czy kandydat jest osobą bezrobotną LUB 
weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w treści formularza – 
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dot. osób bezrobotnych 
niezarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy / weryfikacja na 
podstawie oświadczenia w treści 

formularza oraz aktualnego 
zaświadczenie z właściwego 

powiatowego urzędu pracy – dot. 
osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w powiatowym urzędzie pracy 

osobą bierną zawodowo LUB  
weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w treści formularza 
 

osobą ubogą pracującą LUB 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 
oraz zaświadczenia pracodawcy i 

kopii umowy 

 

osobą zatrudnioną na umowach 
krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 
120% minimalnego wynagrodzenia LUB 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 
oraz zaświadczenia pracodawcy i 

kopii umowy 

 

osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-
prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% 
minimalnego wynagrodzenia 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 
oraz zaświadczenia pracodawcy i 

kopii umowy 

 

czy kandydat 
należy do co 
najmniej jednej z 
poniższych 
podgrup (dot. 
osób biernych 
zawodowo i 
bezrobotnych) 

osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją 
wskazaną w niniejszym regulaminie) 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza i 

zadeklarowanych danych 
dotyczących daty urodzenia 

 

kobieta 
weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w treści formularza 
 

osoba z niepełnosprawnościami 

weryfikacja na podstawie oryginału 
zaświadczenia o niepełnosprawności 
wydanego przez właściwy Zespół ds. 
orzekania o niepełnosprawności lub 

kopii orzeczenia o 
niepełnosprawności 

 

osoba długotrwale bezrobotna 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 
bądź zaświadczenie z właściwego 

powiatowego urzędu pracy 

 

osoba o niskich kwalifikacjach 
weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w treści formularza 
 

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

CZĘŚĆ III OCENY FORMALNEJ – weryfikacja możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. 
weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego 

kandydat nie posiadał wpisu do CEIDG i nie był zarejestrowane jako 
przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadził działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 

 

kandydat nie zawiesił lub nie miał zawieszonej działalności gospodarczej 
na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 

 

kandydat nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i 
równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z 
ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 
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kandydat nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z 
ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 

 

kandydat mnie korzystał oraz nie korzysta równolegle z innych środków 
publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, 
środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 
na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w treści formularza 

 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI III (czy na wszystkie w/w 5 pytań odpowiedziano twierdząco) TAK/NIE  

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE  

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK PODLEGAJĄ ONE 
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I – punkty 4-9)  

 

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

 

 

data, podpis członka komisji rekrutacyjnej   

 


