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Załącznik nr 3 - do Regulaminu  rekrutacji 
 
 

KARTA ROZMOWY DORADCZEJ 
DO PROJEKTU „BIZNESMEN - BIZNESWOMEN”  

realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

 
Numer Ewidencyjny Formularza  
Rekrutacyjnego 

 

Imi ę i nazwisko Kandydata/ 
Kandydatki do udziału w Projekcie 

 

Imi ę i nazwisko  
doradcy zawodowego  

 

Data przeprowadzenia oceny  
 

 
DEKLARACJA POUFNO ŚCI I BEZSTRONNO ŚCI DORADCY ZAWODOWEGO 

 
Niniejszym oświadczam, że:  

− zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu „Biznesmen -                      
Bizneswomen”, 

− nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                  
(w linii prostej lub bocznej do II stopnia), oraz nie jestem związany/a z tytułu przysposobie-
nia, opieki lub kurateli z Kandydatami/ Kandydatkami do udziału w projekcie, 

− nie pozostaję z Kandydatami/Kandydatkami 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 Beneficjenta i wycofania się z oceny,  

− zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny, zgodnie z posiadaną 
przeze mnie wiedzą,  

− zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i 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 powinny być ujawnione osobom trzecim.  

 
 
 

…………………..…………………………….  
   data i podpis doradcy zawodowego 
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Kryteria oceny 

 

 
Ocena  

(przedział  
punktowy 

min - 
max) 

 

 
Ocena  
(ilość  

punktów) 
 

 
Uwagi oceniającego 

 
 

 
I.  OCENA KWESTIONARIUSZA SAMOOCENY 

 

1. 

 
 
 
 
Kwestionariusz samooceny „Jak  
oceniam własną przedsiębiorczość?” 
sprawdzający cechy przedsiębiorcze 
Kandydata/Kandydatki do udziału  
w Projekcie. 
 
 
 

0 – 10 

 
 
 
 
 

 

 

II.  OCENA ROZMOWY 

1. 

 
Ocena przygotowania Kandydata 
/Kandydatki do podjęcia własnej  
działalności gospodarczej. Poziom 
posiadanej wiedzy merytorycznej  
w zakresie prowadzenia planowanej 
działalności i adekwatność posiadanych 
kwalifikacji oraz umiej ętności zawodo-
wych do planowanej działalności gosp. 
 
KRYTERIA OCENY:  
2-1-0 PKT: zbieżność kwalifikacji, 
2-1-0 PKT: zbieżność doświadczenia, 
2-1-0 PKT: doświadczenie w prowa-
dzeniu działalności, 
2-1-0 PKT: przygotowanie do prowa-
dzenia firmy, 
2-1-0 PKT: innowacyjność pomysłu. 

 

0 – 10 
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2. 

 
Ocena motywacji i gotowości  
Kandydata/ Kandydatki do  
samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
KRYTERIA OCENY:  
2-1-0 PKT: ambitny – nieambitny, 
2-1-0 PKT: dostrzegający szanse – nie-
dostrzegający, 
2-1-0 PKT: ryzykuj ący – nieryzykują-
cy, 
2-1-0 PKT: twórczy – odtwórczy, 
2-1-0 PKT: planujący – nieplanujący, 
2-1-0 PKT: wierzący w siebie – niewie-
rzący, 
2-1-0 PKT: aktywny – bierny,  
2-1-0 PKT: niezależny – zależny, 
2-1-0 PKT: umiejący podejmować de-
cyzje – nieumiejący, 
2-1-0 PKT: dostrzegający zagrożenia – 
niedostrzegający. 
 

0 – 20 

  

III. PODSUMOWANIE OCENY 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW 0 – 40   

IV. UZASADNIENIE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                       

 

             ……………...…………………………………….. 
                                     data i podpis doradcy zawodowego 


