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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

REALIZATOR PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 

NUMER FORMULARZA 

REKRUTACYJNEGO  

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:  

Niniejszym oświadczam, że: 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących 
udział w procedurze konkursowej. 
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z 
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział w 
procedurze konkursowej. 
- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.” 
- 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. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać 
kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.  
 
Data i podpis: ………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:  

Niniejszym oświadczam, że: 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących 
udział w procedurze konkursowej. 
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z 
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział  
w procedurze konkursowej. 
- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.” 
- 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. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać 
kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.:  
 
Data i podpis: ………………………………………………………………………………….. 
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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

L.p. Kryteria TAK NIE 
Nie 

dotyczy 

Uwagi 

w tym dotyczące 

skierowania 

formularza do 

poprawy 

1. Formularz został złożony w terminie     

2. Formularz został wypełniony na odpowiednim wzorze     

3. Formularz jest podpisany i parafowany przez Kandydata     

4. 
Wszystkie punkty formularza są wypełnione w języku polskim, 

elektronicznie  
    

5. 

Kandydat spełnia kryteria kwalifikacyjne do udziału w projekcie na 

podstawie §3 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

DOTACJE NA START 

    

 Kandydat jest osobą w wieku 30 lat i więcej     

 

Kandydat zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego: 

miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jasielski, powiat 

strzyżowski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat leski, 

powiat sanocki 

    

 
Kandydat nie podlega wykluczeniu na podstawie §4 regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOTACJE NA START 
    

6. Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki:  

a. 
Załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie  

o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej 
    

b. 

Załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o 

spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w 

projekcie 

    

c. 

Załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o 

posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w 

Powiatowym Urzędzie Pracy 

    

d. 
Załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie 

osoby biernej zawodowo 
    

7. 
Załącznik numer 6 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o 

niepełnosprawności 
    

8. 

Załącznik numer 7 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego poświadczające posiadanie, co najmniej 
3 dzieci w wieku do 18 lat 

    

9. 

Załącznik do formularza rekrutacyjnego - Zaświadczenie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu 

zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie 

wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego 
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10. 

Załącznik do formularza rekrutacyjnego - Zaświadczenie z PUP o 

okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed 

złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 14 dni 

przed złożeniem formularza rekrutacyjnego 

    

11. 

Załącznik do formularza rekrutacyjnego - Zaświadczenie z KRUS o 
podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie 
na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników wydane nie później niż 14 dni przed złożeniem formularza 
rekrutacyjnego 

    

 

1. Członek Komisji Rekrutacyjnej 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Warunkowo rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Warunkowo rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

 
 
  


