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Załącznik nr 5 do Regulamin rekrutacji do projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

 

KARTA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM 
 

w ramach projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

 
ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) 

 

NUMER EWIDENCYJNY 
FORMULARZA 
REKRUTACYJNEGO ……………………../FR/7.3/ZGD/2016 

IMIĘ I NAZWISKO POTENCJALNEGO 
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
DORADCY ZAWODOWEGO 

 

DATA PRZEPROWADZENIA OCENY  
 

 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Niniejszym oświadczam, iż: 
1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników, dokonując oceny formularzy 

rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA”, 
2. zobowiązuję się wypełniać obowiązki doradcy zawodowego w sposób sumienny, rzetelny  

i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą, 
3. nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej 

bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie,  
w szczególności: 

a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej 
do drugiego stopnia osoby, która złożyła formularz rekrutacyjny, 

b. nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas 
lub w związku z dokonywaniem oceny kandydata oraz do ich wykorzystywania jedynie 
w zakresie  niezbędnym do dokonania tej oceny. 
 

……………………………………………..                                                           ………………………..……………………………… 
                     Data                                                                                                            Podpis 
 

 



 
 

 
 

„MOJA FIRMA – MOJA SZANSA” 

 

 

Biuro Projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. 
ul. B. Żeleńskiego 23/2, 35-105 Rzeszów 

tel. 17 25 09 420, e-mail: firma@zgd.com.pl 
www.firma.zgd.com.pl 

 

 

WYNIK ROZMOWY Z  DORADCĄ ZAWODOWYM 

Weryfikacja predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  
 

KRYTERIA OCENY: weryfikacja w oparciu o test kompetencji przedsiębiorczych 
PREDYSPOZYCJE O CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCZYM:   

a) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,  
b) przedsiębiorczość, kreatywność,  
c) umiejętność planowania i myślenia analitycznego,  
d) motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej. 

 
(uzasadnienie min. 10 zdań) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razem Max = 40 pkt  

 
 


