
 
Załącznik nr 2A do Regulaminu rekrutacji Uczestników  

w projekcie pn.: „POWER Biznes” 

Karta weryfikacji w ramach projektu pn. „POWER Biznes” 

nr POWR.01.02.01-04-0106/19  

Czy występuje u Kandydata/Kandydatki problem z motywacją i wiarą we 

własne siły i możliwości? 

 

Nr formularza 
 

_________/_____/20_______ 

Imię i nazwisko Kandydata/ 
Kandydatki 

 

Imię i nazwisko doradcy 
zawodowego 

 

Data weryfikacji 
predyspozycji  

 

 
Oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników w projekcie pn.: 

„POWER Biznes”, 

- zobowiązuję się wypełniać obowiązki w sposób sumienny, rzetelny i bezstronny, 

zgodnie z posiadaną wiedzą, 

- nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do 

mojej bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, 

w szczególności: 

a) 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 Kandydatem/Kandydatką 

ubiegającym się o uczestnictwo. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Realizatora 

projektu i wycofania się z niniejszej oceny, 

b) nie pozostaję z Kandydatem/Kandydatką ubiegającym się o udział w projekcie 

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 

Realizatora projektu i wycofania się z oceny tego projektu. 

- 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 osobom trzecim, 

- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych  

lub elektronicznych informacji. 

 
………………………………………………… 

                                                            (data i czytelny podpis doradcy zawodowego) 

 
Wypełnia doradca zawodowy  

 

I. Weryfikacja trzech składników motywacji Kandydatki/Kandydat: 

1) kierunek- Czy stara się coś zrobić/zmienić? 

                            Tak (1p.)            Nie (0p.) 

2) wysiłek – jak bardzo się stara? (jaki jest jego poziom) 

                     niski (0p.)            średni (1p.)       wysoki (2p.)      

3)wytrwałość – jak długo się stara?  

       w ogóle  (0p.)            krótki okres czasu (1p.)       długi okres czasu (2p.)      

 

II. Potrzeby Kandydatki/Kandydata: 

Czy występują potrzeby ?                       Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy ma określony cel?                            Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy zostały podjęte działania?                Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy wie jaki chce osiągnąć cel i zysk?    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

III. Ocena wiary we własne siły i możliwości to weryfikacja wcześniejszych działań:  

Czy były mierzalne i  realistyczne?   



 

 

     Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy były określone i zaplanowane w czasie?   

     Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy były wyciągane wnioski z dotychczasowych doświadczeń ? 

     Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy została przeprowadzona analiza przyczyn sukcesu i porażek?  

     Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy została przeprowadzona weryfikacja bieżących działań z zakresie trafności 

określonych, rzeczywistych celów i wartości? 

    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy ma pomysły na działalnie?   

    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy analizuje szanse i zagrożenia  

    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy dostrzega i doceniania efekty własnej  pracy? 

    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

Czy jest otwarty/a na nowe zadania i zdobywanie nowej wiedzy?        

    Tak (1p.)            Nie (0p.) 

 

 
 
Czy występuje u Kandydata/Kandydatki problem z motywacją i wiarą we własne siły  
i możliwości? (Czy Kandydat Kandydatka uzyskała mniej niż 12 p.?) 

 
 Tak             Nie  

 
 

Uzasadnienie : 
 
 
 
 
 
 
 


