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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (1)  

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej – doradcy 
zawodowego (2) 

 

Nazwisko i imię kandydata  

Indywidualny Numer Identyfikacyjny formularza 
rekrutacyjnego 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny formularzy rekrutacyjnych 
dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób 
młodych pozostających bez pracy”. 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego 
informacjami dotyczącymi oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób 
młodych pozostających bez pracy”.  
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru formularzy/kandydatów zaistnieją jakiekolwiek okoliczności 
mogące budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i 
dokonaniem oceny tego formularza/kandydata.  
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, 
przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny formularzy lub wynikające z procesu oceny. Zobowiązuje się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,  
Niniejszym oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z 
kandydatem na uczestnika projektu lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego 
formularza/kandydata, 

- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia oceny nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem 
(kandydatem na uczestnika projektu) ubiegającym się o udział w projekcie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego 
formularza/kandydata,  

- nie pozostaję z kandydatem na uczestnika projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego formularza/kandydata,  

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 
- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny  
i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom 
trzecim. 

data, podpis członka Komisji Rekrutacyjnej  

data, podpis członka Komisji Rekrutacyjnej  

Kategoria Sposób weryfikacji Punktacja 
Punkty 

przyznane 

CZEŚĆ I – OCENA  PUNKTOWA DOT. ZA PRZYNALEŻNOŚĆ KANDYDATA DO POSZCZEGÓLNYCH PODGRUP 
DEFAWORYZOWANYCH W GRUPIE DOCELOWEJ 

kobiety weryfikacja na podstawie oświadczenia TAK – 2 pkt.  
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osoby zamieszkujące w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, 
Inowrocław, Nakło nad Notecią, 

Rypin, Świecie lub Włocławek 

stanowiącego integralną część formularza 
rekrutacyjnego 

TAK – 2 pkt.  

osoby o niskich kwalifikacjach TAK – 3 pkt.  

osoby niepełnosprawne 

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

orzekania o niepełnosprawności lub kopii 
orzeczenia o niepełnosprawności 

TAK – 4 pkt.  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (maksymalnie 11 punktów)  

CZEŚĆ II.A – OCENA Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATEM 

motywacja do udziału w 
projekcie (największy poziom 
motywacji jest punktowany 

najwyżej) 

rozmowa z kandydatem 1-15 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

przyczyny złej sytuacji na rynku 
pracy w skali od 1 do 25 punktów 

(najbardziej trwałe i trudne do 
przezwyciężenia bariery 

punktowane są najwyżej) 

rozmowa z kandydatem 1-25 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

CZEŚĆ II.B – OCENA Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATEM 

weryfikacja predyspozycji 
kandydata (w tym np. 

osobowościowych, poziomu 
motywacji) do samodzielnego 

założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

rozmowa z kandydatem: kompetencje 

biznesowe (orientacja na klienta / 

myślenie strategiczne / myślenie 

operacyjne / orientacja na zysk), w tym 

ocena pomysłu na działalność 

gospodarczą 

0,25-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

rozmowa z kandydatem: kompetencje 

społeczne (zarządzanie relacjami / 

wywieranie wpływu / przywództwo) 

0,25-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

rozmowa z kandydatem: kompetencje 

osobiste (decyzyjność / orientacja na 

rezultat / otwartość na zmianę / 

rozwiązywanie problemów) 

0,25-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 
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rozmowa z kandydatem: kompetencje 

twarde (orientacja na rozwój firmy / 

zarządzanie finansami / planowanie 

biznesu / prawo w biznesie / efektywna 

sprzedaż / orientacja marketingowa) 

0,25-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

rozmowa z kandydatem: test 

przedsiębiorczości 
0-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

rozmowa z kandydatem: test 

predyspozycji przedsiębiorczych 
0-5 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

PODSUMOWANIE  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (maksymalnie 30 pkt.)  

SPEŁNIENIE MINIMUM PUNKTOWEGO (tak / nie – min. 15 pkt. z części II.B)   

NOTA KOŃCOWA  

 

data, podpis członka komisji rekrutacyjnej   

data, podpis członka komisji rekrutacyjnej   

 


