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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU 

„POSTAW NA PRACĘ” 

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15 

realizowanego przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, na podstawie Umowy zawartej 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. 
„Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 
 

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brad udział w procedurze 

oceny formalnej i podstawowej Formularza zgłoszeniowego oraz oceny merytorycznej 

kandydatów do udziału w projekcie „Postaw na pracę” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 

„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 

1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 
 

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się 

z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi formalnej weryfikacji 

kandydatur oraz merytorycznej oceny kandydatur, które stanowią proces kwalifikacji 

kandydatów. 
 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywad swoje obowiązki. 

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu kwalifikacji uczestników projektu zaistnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące budzid wątpliwości, co do bezstronnej oceny kandydatów 

z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny. Fakt 

taki zgłoszę Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej przed rozpoczęciem procesu 

kwalifikacyjnego. 
 

Zobowiązuję się utrzymywad w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które 

zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury kwalifikacji 

uczestników projektu lub wynikające z procesu kwalifikacji.  
 

Oświadczam, że:  

- z osobą, której formularz rekrutacyjny oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym 
lub prawnym mogącym budzid wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności 
oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam nie łączy i nie łączył mnie związek 
z tytułu:  
• małżeostwa,  
• pokrewieostwa lub powinowactwa (w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego 

stopnia), i/lub  
• przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny 

formularza. Zobowiązuję się nie ujawniad informacji związanych z oceną formularza 

oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące 

ocenianego przeze mnie formularza nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

- Przed upływem 3 lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am) 

w stosunku pracy lub zlecenia z ww. osobami. 
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