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DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO 
Niniejszym oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 uczestnikiem ubiegającym się o 
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny niniejszego 
formularza rekrutacyjnego, 

- nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie 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 
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu. 

Ponadto oświadczam, że: 
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą, 
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w 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 mogą zostać 
ujawnione stronom trzecim. 
 

………………………..                                                                ……………………………… 

data                                                                                                      podpis 

 



 

 

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

Biuro Projektu Wrocław, ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 

e-mail: firs@firs.org.pl.; www.firs.org.pl tel. 71 7242298 

Część A  
 

I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 TAK NIE Uwagi 

Czy Formularz rekrutacyjny został sporządzony według wzoru 

(załącznik nr 2 do Regulaminu)? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został złożony w wersji papierowej lub 

elektronicznej?  

   

Czy Formularz rekrutacyjny i pozostałe dokumenty zostały złożone 

w określonym terminie? 

   

Czy wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego zostały wypełnione?    

Czy do Formularza rekrutacyjnego dołączono wymagane załączniki?    

Czy Formularz rekrutacyjny  w części A i części B oraz wszystkie 

oświadczenia są podpisane? 

   

Czy kandydat/ka do projektu spełnia kryteria grupy docelowej, tj. 

zamieszkują w rozumieniu przepisów KC Dolny Śląsk i należy do 

jednej z grup: 

a) POZOSTAJĄ BEZ ZATRUDNIENIA zarówno bezrobotne jak i bierne 
zawodowo, w tym będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

Ö Osoby 50+; 
Ö Kobiety; 
Ö Osoby z niepełnosprawnościami; 
Ö Osoby długotrwale bezrobotne; 
Ö Osoby o niskich kwalifikacjach; 
Ö Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zakończyły działalność 

gospodarczą po 1.03.2020 r. i pozostawała poza rynkiem pracy 
od tego czasu1 

b) IMIGRANCI I REIMIGRANCI, zamierzający pozostać w Polsce i 
rozpocząć GD 

c) OSOBY PRACUJĄCE (min. 12 osób), KTÓRE JEDNOCZEŚNIE 
SPEŁNIAJĄ JEDNEN Z WARUNKÓW: 

Ö Osobą ubogo pracującą (umowa o pracę za minimalne 
wynagrodzenie) 

   

                                                             
1 Jako osobę, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi 
rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Osoba, która zwolniła się sama z pracy nie można potraktować jako 
takiej, która utraciła zatrudnienie. 
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Ö Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (max. 6 m-
cy) 

Ö Osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości 
minimalnego wynagrodzenia  

d) OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I ICH RODZINY (przejście z 
KRUS na ZUS) 

Czy planowana przez kandydata/tkę działalność gospodarcza 

figuruje w sektorze wykluczonych z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu ? 

   

Czy w Formularzu rekrutacyjnym nie stwierdzono innych uchybień 

formalnych? 

   

 
Formularz rekrutacyjny w części formalnej zostaje oceniony2:  

§ pozytywnie – skierowany do oceny merytorycznej do dwóch oceniających, 
§ negatywnie 
§ skierowany do uzupełnienia  

UZASADNIENIE (jedynie w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

II. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Kategoria liczba punktów 
Punkty przyznane 

Zamieszkanie na terenach wiejskich (DEGEBURA 3) 10  

Osoba niepełnosprawna 5  

Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zamknęły DG po 
01.03.2020 r. 10 

 

RAZEM: 25  

 
  

                                                             
2 Niepotrzebne skreślić. 
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III. PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ –wypełniany na 

zakończenie pełnej oceny, uzupełnia Beneficjent jedynie dla wniosków 
podlegających ocenia formalnej i merytorycznej. 

ETAP 

OCENY Kategoria 

Max liczba 
punktów 

Punkty 
przyznane 

I KRYTERIA PREMIUJĄCE – z części A oceny kandydata  25  

SREDNIA Z DWÓCH OCEN MERYTORYCZNYCH (OCENA I+OCENA II/2) 

SUMA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZEZ  
I OCENIAJACEGO – z części B oceny kandydata 

 

SUMA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZEZ 
 II OCENIAJACEGO – z części B oceny kandydata 

 
 

55  

II SUMA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO 15  

RAZEM: Max. 95  

 
 
 

………………..……………………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 


