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Instrukcja wypełniania  

Formularza rekrutacyjnego 
 

„WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców 

województwa kujawsko-pomorskiego” 
 

 

 

Pierwszym krokiem, aby przystąpić do udziału w projekcie, jest przesłanie wypełnionego Formularza 

rekrutacyjnego. 

Link do generatora podano na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: 

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-

mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/aktualnosci/ 

 

 
  

rejestracja konta
wypełnienie formularza 

w generatorze

wysłanie formularza w 
generatorze

wydruk formularza

zaparafowanie i 
podpisanie formularza 
oraz skompletowanie 

załączników (jeśli 
dotyczy)

dostarczenie formularza 
zgodnie z regulaminem 

(skan mailem / 
pocztą/kurierem / 

osobiście)
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• Po przejściu na stronę pojawia się okienko z możliwością rejestracji. 

 
• Rejestracja następuje po wpisaniu danych. 

Należy ją potwierdzić poprzez wiadomość, jaką otrzymamy na podany podczas rejestracji adres 

e-mail. 

Uwaga: bez względu na liczbę naborów, w ramach których planujemy złożyć formularze 

rekrutacyjne konto na dany adres e-mail zakładamy tylko raz. 

 

 

Potwierdzenie zawarte w e-mailu przeniesie nas do strony logowania. 

• Logujemy się wpisując e-mail oraz wcześniej ustanowione hasło. 

 

• Pojawia nam się karta, gdzie możemy utworzyć wniosek. 

  

ETAP 1

• REJESTRACJA W GENERATORZE
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• Wpisujemy nazwę wniosku, jaką chcemy nadać naszemu dokumentowi. 

 

• Klikamy na przycisk – Utwórz nowy wniosek. 

 
• Tuż przy nazwie wniosku pojawi się ikonka z ołówkiem, na którą należy kliknąć, aby przejść do 

wypełniania formularza rekrutacyjnego. 

ETAP 2

• WYPEŁNIENIE FORMULARZA W 
GENERATORZE
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Zaczynając wypełniać dokument, należy sprawdzić pole z numerem naboru. 

Złożenie formularza w nieodpowiednim naborze (np. skierowanym do innego powiatu, bądź innej 

grupy docelowej) powoduje jego odrzucenie.  
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1. Wypełniamy wszystkie pola z danymi osobowymi. Wszystkie pola obligatoryjne oznaczone są 

symbolem „POLE WYMAGANE” – brak ich uzupełnienia skutkować będzie brakiem możliwości 

zapisania i wysłania wniosku.  

 

2. Przechodzimy do stron zawierających:  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU I GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH. 

Wybieramy co najmniej jedną odpowiedź w każdej podanej kategorii: 

(istnieje możliwość wyboru odpowiedzi – nie dotyczy) 

➢ Status na rynku pracy 

➢ Obszar  

➢ UWAGA: możliwe jest wskazanie innego miejsca zamieszkania, uczenia się czy też pracy, jak 

również zadeklarowanie tylko jednego z w/w obszarów bądź pola „nie dotyczy” 

➢ Miejsce zamieszkania 

➢ UWAGA: możliwe jest wskazanie zarówno miasta średniego, jak i powiatu (uwaga – musi ta 

deklaracja być ze sobą spójna), jak również tylko jednego z w/w obszarów bądź pola „nie 

dotyczy” 

➢ Wiek 

➢ Płeć  

➢ Wykształcenie 

➢ Niepełnosprawność 

 

 

3. Przechodzimy do  

OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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4. Następnie zapoznajemy się z dodatkowymi oświadczeniami i klauzulą informacyjną RODO. 

5. Kolejna rubryka dotyczy osób z niepełnosprawnościami i należy ja wypełnić tylko w przypadku 

przynależności do tej grupy. 

➢ Przy opisywaniu oczekiwanych udogodnień, można użyć funkcji powiększenia tej rubryki, 

poprzez naciśnięcie prawego rogu ramki i przeciągnięcie go na odpowiednią wielkość. 

 

6. Przechodzimy do zaznaczenia preferowanego kontaktu z biurem projektu (można zaznaczyć 

wszystkie). 

 

7. Następnym punktem jest opis charakteru i zakresu planowanej działalności gospodarczej. 

Przy opisywaniu, można użyć funkcji powiększenia tej rubryki, poprzez naciśnięcie prawego rogu ramki 

i przeciągnięcie go na odpowiednią wielkość. 

8. Postępujemy podobnie w przypadku następnego pola, które dotyczy Deklaracji „liczby 

utworzonych miejsc pracy…” 
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9. Na końcu wniosku zaznaczamy odpowiednie dokumenty, jakie będą załączone do formularza 

rekrutacyjnego (wszystkie, które dotyczą kandydata). UWAGA ZAŁĄCZNIKI NIE SĄ PRZESYŁANE 

PRZEZ GENERATOR.  

 

 

 

 

Po wypełnieniu całego formularza należy go zapisać i wysłać dane do biura projektu, naciskając na 

przycisk: 

 
Jeśli nie zostaną wypełnione wszystkie wymagane pola, generator „nie pozwoli” zatwierdzić wniosku z 

danymi, aż do momentu jego uzupełnienia. 

 

  

ETAP 3

• WYSŁANIE FORMULARZA W GENERATORZE
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• UWAGA: dokument poprawny do wydruku zawiera logotypy, natomiast nie zawiera czerwonej 

adnotacji „wydruk próbny”. Formularz wydrukowany z adnotacją „wydruk próbny” a bez 

logotypów nie spełni kryterium formalnego: 

„4 - czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego regulaminu)” 

 

• Po zatwierdzeniu wniosku, możemy pobrać dokument do wydruku w postaci PDF  

oraz wydrukować potwierdzenie wysłania danych z wniosku. 

 

 
 

 

 
 

UWAGA – należy wydrukować, zaparafować i podpisać formularz, a następnie złożyć go wraz z 

załącznikami, w sposób przewidziany regulaminem projektu, tj.: 

 

a) osobiście w punkcie rekrutacyjnym: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz 

 

ETAP 4

• WYDRUK FORMULARZA

ETAP 5

•ZAPARAFOWANIE I PODPISANIE FORMULARZA ORAZ 
SKOMPLETOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW (jeśli dotyczy)

ETAP 6

• DOSTARCZENIE FORMULARZA ZGODNIE Z 
REGULAMINEM 
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b) pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: 

każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla 

pocztowego 

c) mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego 

dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na 

adres  wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia 

wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii 

SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie 

odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) 

– uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki 

 

d) telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z 

ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten 

sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną 

RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych 

podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi 

dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu 

kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia 
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