
                                                

 

Biuro projektu:  

41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5 

tel. 535 739 734, 791 234 533 
e-mail: dotacje.bytom@alterego-dis.pl 

 

Strona | 1 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 
w ramach projektu RPSL.07.03.03-24-082H/17 pt.: Impuls do przedsiębiorczości!  

 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3, Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs 

 

Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego  

 

Imię i nazwisko Kandydata/tki do projektu   

 

Liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny 

merytorycznej 

 

Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej – 

doradcy zawodowego 

 

Data spotkania  

 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Impuls do przedsiębiorczości!” dokonując oceny 
formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Impuls do przedsiębiorczości!” 

2. Zobowiązuję się wypełniad obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny  
i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą, 

3. nie zachodzi żadna okolicznośd, mogąca wywoład uzasadnioną wątpliwośd 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 wstępny 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 predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności oraz do ich 
wykorzystywania jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny. 

 
 
 
 
 
………………………..                                                                     ……………………………………… 
 Miejscowośd, data                                                                                        czytelny podpis doradcy zawodowego 
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BADANIE PREDYSPOZYCJI DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Kryteria oceny 

Przyznana 

 ilośd  

punktów 

Max ilośd 
punktów 

Uzasadnienie oceny 

1. Samodzielnośd  2  

2. Przedsiębiorczośd  2  

3. Odpowiedzialnośd  2  

4. 

Umiejętnośd 
planowania  
i myślenia 
analitycznego 

 2  

5. Sumiennośd  2  

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  

 
 

 

............................................................................. 

                                        data i podpis Doradcy zawodowego 


