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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 

KARTA OCENY FORMALNEJ I PODSTAWOWEJ FORMULARZA 
ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU „POSTAW NA PRACĘ” 

 
Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15 

realizowanego przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, na podstawie Umowy zawartej 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. 
„Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 
 

Arkusz wypełniony przez: ……………………………………………………………………. 

Dane indentyfikacyjne formularza: 

Nr formularza: .................................  

Imię i nazwisko Kandydata: .......................................................................  

Lp. KRYTERIA FORMALNE 
Czy spełnia 

wymagania? 
Nie 

dot. 
TAK NIE 

1. Dokumenty rekrutacyjne zostały wypełnione w języku polskim.    

2. Formularz zgłoszeniowy został złożony w wyznaczonym miejscu i we wskazanym terminie    

3. Formularz zgłoszeniowy  został złożony w wersji zgodnej ze wzorem udostępnionym 

przez Beneficjenta 

   

4. Formularz zgłoszeniowy został wypełniony czytelnie (elektronicznie lub odręcznie)    

5. Wszystkie pola Formularza zgłoszeniowego są wypełnione     

6. Formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane załączniki:    

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i niepozostawaniu w stosunku pracy z Instytucją 
Realizującą  

   

b) Oświadczenie o poziomie posiadanego wykształcenia    

c) Oświadczenie o miejscu zamieszkania    

d) Oświadczenie o nie przynależności do grup wykluczonych z udziału w projekcie    

e) Zobowiązanie do poinformowania o zmianie sytuacji    

f) Jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (dotyczy Kandydatów 
niezarejestrowanych w PUP) 

   

g) Jeżeli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo    

h) Jeżeli dotyczy – zaświadczenie z właściwego PUP potwierdzające posiadanie statusu osoby 
bezrobotnej (dotyczy Kandydatów zarejestrowanych w PUP) 
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i) Jeżeli dotyczy - dokument potwierdzający niepełnosprawnośd    

7. Kandydat/Kandydatka spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu, tj. :    

a) Jest w przedziale wiekowym 18-29 lat     

b) Jest mieszkaocem Łodzi lub powiatu: łódzkiego wschodniego, pabianickiego lub zgierskiego 

według rozumienia Kodeksu Cywilnego 

   

c) Nie kształci się w trybie stacjonarnym    

d) W ciągu ostatnich 4 tygodni nie był uczestnikiem pozaszkolnych zajęd finansowanych 
ze środków publicznych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 

   

 
Kandydat spełnia kryteria formalne/nie spełnia kryteriów formalnych1 I etapu procesu 
rekrutacyjnego 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis Członka Komisji 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis Przewodniczącego Komisji 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

1 Niepotrzebne skreślid 
 
 
Uzupełnienie formalne 
Kandydata na Uczestnika wezwano do jednokrotnego uzupełnienia złożonego Formularza 
zgłoszeniowego.  
Uzupełnienia dokonano w dniu: …………………………………………… 
Kandydat odmówił uzupełnienia/ Kandydat nie stawił się na wezwanie1 
 
Kandydat spełnia kryteria formalne/nie spełnia kryteriów formalnych2 I etapu procesu 
rekrutacyjnego. 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis Członka Komisji 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis Przewodniczącego Komisji 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

2 Niepotrzebne skreślid 
 
 


