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KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 

Imię:  ...................................................................  

Nazwisko:  ...........................................................  

Imię:  ...................................................................  

Nazwisko:  ...........................................................  

Imię:  ...................................................................  

Nazwisko:  ...........................................................  

Imię:  ...................................................................  

Nazwisko:  ...........................................................  

 

 

 

 

 osoba zamieszkuje w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego na terenie województwa 

wielkopolskiego, w jednym z powiatów: konińskim, 

m. Konin, słupeckim, gnieźnieńskim, wągrowieckim. 

 kobieta - 6 pkt. 

 osoba zamieszkująca obszary wiejskie - 5 pkt. 

 osoba długotrwale bezrobotna – 4 pkt. 

 osoba w wieku powyżej 29 roku życia.  osoba w wieku 50 lat i więcej - 3 pkt. 

 osoba nieposiadająca zatrudnienia, w tym: 

 bierna zawodowo 

 bezrobotna (zarejestrowana lub nie w PUP) 

 osoba zamieszkująca na obszarze miast średnich:   
Konin, Gniezno, Wągrowiec – 3 pkt. 

 osoba o niskich kwalifikacjach .  osoba niepełnosprawna - 2 pkt. 

 Łączna ilość punktów:  ...............................................  

 

 ……………………………………..………….…… 
 (podpis) 

 ……………………………………..………….…… 
 (podpis) 

 ……………………………………..………….…… 
 (podpis) 

  

KRYTERIA OBLIGATORYJNE KRYTERIA PREMIUJĄCE 

DANE KANDYDATA/-TKI DANE CZŁONKÓW KOMISJI 
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Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Właściwa 
ścieżka zatrudnienia”.  

Oświadczam, że z osobą, której formularz zgłoszeniowy oceniam, nie pozostaję w stosunku 
faktycznym lub prawnym mogącym budzić wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności 
oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam nie łączy i nie łączył mnie związek z tytułu: 

• małżeństwa, 

• pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia), 

• przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny 
formularza.  

Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie 
z posiadaną wiedzą. 

Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną formularza oraz do tego, że dołożę 
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie formularza 
nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

 

 ……………………………………..………….…… ……………………………………..………….…… 
 (data) (podpis) 

 ……………………………………..………….…… 
 (podpis) 

 ……………………………………..………….…… 
 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI 


