
 
 

LISTA RANKINGOWA KOBIET 

BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWYCH  PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ 

l.p. Numer 
Identyfikacyjny 
Kandydatki 

Wynik uzyskany z oceny 
merytorycznej formularza 
rekrutacyjnego 

Rekomendacja 
Komisji 
Rekrutacyjnej 

Kwalifikacja na rozmowę         
z doradcą zawodowym 

1.  032/PMS/2021 85 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

2.  028/PMS/2021 80 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

3.  039/PMS/2021 79 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

4.  033/PMS/2021 77 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

5.  001/PMS/2021 73 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

6.  043/PMS/2021 71 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

7.  056/PMS/2021 70 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

8.  019/PMS/2021 69 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

9.  015/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

10.  012/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

11.  005/PMS/2021 66 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

12.  022/PMS/2021 66 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

13.  051/PMS/2021 66 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

14.  046/PMS/2021 64 pozytywna lista rezerwowa 

15.  004/PMS/2021 63 pozytywna lista rezerwowa 

16.  055/PMS/2021 60 pozytywna lista rezerwowa 

17.  003/PMS/2021 60 pozytywna lista rezerwowa 

18.  009/PMS/2021 55 pozytywna lista rezerwowa 

19.  017/PMS/2021 55 pozytywna lista rezerwowa 



 
 

20.  031/PMS/2021 51 pozytywna lista rezerwowa 

21.  036/PMS/2021 51 pozytywna lista rezerwowa 

22.  013/PMS/2021 50 pozytywna lista rezerwowa 

23.  042/PMS/2021 47 pozytywna lista rezerwowa 

24.  008/PMS/2021 45 pozytywna lista rezerwowa 

25.  034/PMS/2021 45 pozytywna lista rezerwowa 

26.  016/PMS/2021 43 

negatywna 
– nie uzyskano 
wymaganego 

minimum na etapie 
oceny merytorycznej 

formularza 
rekrutacyjnego 

nie zakwalifikowano do 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN 

BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWYCH PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ 

l.p. Numer 
Identyfikacyjny 
Kandydata 

Wynik uzyskany z oceny 
merytorycznej formularza 
rekrutacyjnego 

Rekomendacja 
Komisji 
Rekrutacyjnej 

Kwalifikacja na rozmowę         
z doradcą zawodowym 

1.  044/PMS/2021 78 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

2.  025/PMS/2021 68 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

3.  018/PMS/2021 68 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

4.  038/PMS/2021 67 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym 

5.  030/PMS/2021 67 pozytywna zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

6.  023/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

7.  024/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

8.  020/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

9.  037/PMS/2021 67 pozytywna 
zakwalifikowano na rozmowę 
z doradcą zawodowym  

10.  011/PMS/2021 65 pozytywna lista rezerwowa 

11.  002/PMS/2021 65 pozytywna lista rezerwowa 

12.  049/PMS/2021 64 pozytywna lista rezerwowa 

13.  010/PMS/2021 61 pozytywna lista rezerwowa 

14.  007/PMS/2021 59 pozytywna lista rezerwowa 

15.  014/PMS/2021 58 pozytywna lista rezerwowa 

16.  052/PMS/2021 52 pozytywna lista rezerwowa 

17.  053/PMS/2021 49 pozytywna lista rezerwowa 

18.  029/PMS/2021 41 

negatywna 
– nie uzyskano 
wymaganego 

minimum na etapie 
oceny merytorycznej 

formularza 
rekrutacyjnego 

nie zakwalifikowano do 
projektu 

 


