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 Załącznik nr 11 do Regulaminu 

 
 

 
Karta oceny zgłoszenia Pracownika Przedsiębiorstwa (PP) 

I część 
 

Lp. Dane identyfikacyjne 

1. Data zgłoszenia pracownika przedsiębiorstwa  

2. Imię i nazwisko pracownika przedsiębiorstwa  

3. Stanowisko pracy pracownika przedsiębiorstwa  

4. 
Pełna nazwa zakładu pracy pracownika 
przedsiębiorstwa  

5. 
Adres zakładu pracy pracownika przedsiębiorstwa 
(ul., nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)  

6. 
Wielkość zakładu pracy pracownika 
przedsiębiorstwa 

□ 
mikro 

□ 
małe 

□ 
średnie 

□ 
duże 

 
 

II część 
 

Lp. Kryteria formalne (kryteria niepunktowane, niespełnienie któregokolwiek z poniższych kryteriów powoduje odrzucenie wniosku) 

 
1. 

 

Czy pracownik przedsiębiorstwa wypełnił formularz zgłoszeniowy? 
 

TAK 
 

NIE 

 
2. 

Czy pracownik przedsiębiorstwa zaakceptował regulamin projektu (tzn. złożył podpis pod
formularzem zgłoszeniowym)? 

 
TAK 

 
NIE 

 
3. 

 

Czy pracownik przedsiębiorstwa dostarczył zaświadczenie o zatrudnieniu w 
przedsiębiorstwie? 

 
TAK 

 
NIE 

 
4. 

Czy pracownik przedsiębiorstwa posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 
mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie  w województwie świętokrzyskim? 

 
TAK 

 
NIE 

5. 
Czy pracownik przedsiębiorstwa dostarczył zaświadczenie osoby reprezentującej 
przedsiębiorstwo o odpowiedzialności pracownika przedsiębiorstwa za wdrażanie 
innowacyjności w przedsiębiorstwie/lub posiadania wpływu na jego rozwój? 

 
TAK 

 
NIE 

6. Czy pracownik przedsiębiorstwa dostarczył zaświadczenie o długości zatrudnienia? TAK NIE 

7. 

Czy przedsiębiorstwo przesłało kopię aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na formę prowadzonej 
działalności, poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwo (P) wysyłające pracownika na staż (w przypadku spółki cywilnej- wpisy do 

ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG każdego ze wspólników i umowa spółki cywilnej). 

TAK NIE 

8. Czy pracownik  (PP) dostarczył oświadczenie przedsiębiorstwa (P) o spełnieniu 
kryteriów mikroprzedsiębiorstwa, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa TAK NIE 
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9. 
Czy przedsiębiorstwo wysyłające pracownika przedsiębiorstwa na staż prowadzi 
działalność na terenie województwa świętokrzyskiego (posiada siedzibę, oddział lub 
filię na tym terenie  – zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego)? 

TAK NIE 

10. 
Czy pracownik (PP) dostarczył oświadczenie przedsiębiorstwa (P) o możliwości 
skorzystania z pomocy de minimis? TAK NIE 

 

III część 

 

Wymagane dokumenty (brak dokumentu spowoduje odrzucenie wniosku) 

Formularz  zgłoszeniowy -  załącznik UJK/1  

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu  pracownika  przedsiębiorstwa 
(PP) przez przedsiębiorstwo (P) – załącznik  UJK/2 

 

Oświadczenie  pracownika  przedsiębiorstwa  (PP)  o długości zatrudnienia – załącznik UJK/3  

Oświadczenie pracownika przedsiębiorstwa (PP) oraz przedsiębiorstwa (P) o odpowiedzialności PP za 
wdrażanie innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz wpływie na jego rozwój – załącznik UJK/4 
innowacyjności  w przedsiębiorstwie oraz wpływanie na jego rozwój – załącznik PŚk/4 

 

Oświadczenie przedsiębiorstwa (P)  o  spełnieniu kryteriów mikroprzedsiębiorstwa, małego, średniego lub dużego 
przedsiębiorstwa – załącznik  UJK/5  

Kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu rejestrowego właściwego ze 
względu na formę prowadzonej działalności, poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwo (P) wysyłające pracownika na staż (w przypadku spółki cywilnej- wpisy do ewidencji działalności 
gospodarczej - CEIDG każdego ze wspólników i umowa spółki cywilnej). 

 

Oświadczenie przedsiębiorstwa (P) o możliwości skorzystania z pomocy de minimis - załącznik UJK/6  

Deklaracja uczestnictwa w programie stażowym -  załącznik UJK/7  

Oświadczenie o bezstronności uczestnika projektu  w stosunku do przyjmującego na staż – załącznik UJK/8  

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych – załącznik UJK/9  

Oświadczenie o stosunku pracy z przyjmującym na staż – załącznik UJK/10  
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IV Część  

 
Protokół Komisji Rekrutacyjnej 

części formalnej 
 
 

Na podstawie dostarczonych dokumentów Koordynator stażu w dniu ……….. 201… roku postanowił skierować zgłoszenie 
 

 
 
Pana/ Pani          ………….……………………….……… 
   (imię) 

 
 
nazwisko …………………………………………………… 
  (nazwisko) 

 
● do dalszego procesu rekrutacji (*) 
 
 
○ do archiwum projektu(*) 

 
(* właściwe zakreślić) 
 
 
uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………. 
Podpis Koordynatora stażu 

 


