
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie pn.: „Lepsza praca lepsza płaca”  

dla osób zainteresowanych podnoszeniem  

kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. Lepsza praca lepsza płaca  

nr: RPKP.08.02.02-04-0188/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy; Działanie:  

8.2  Aktywni na rynku pracy; Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Nr Formularza 

rekrutacyjnego 
Suma punktów 

1.  ___/LFR/20__  

2.  ___/LFR/20__  

3.  ___/LFR/20__  

4.  ___/LFR/20__  

5.  ___/LFR/20__  

6.  ___/LFR/20__  

…  ___/LFR/20__  

 

 

 

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….…..………………….….……………………….…………  

data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis III Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

  



 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie pn.: „Lepsza praca lepsza płaca”  

dla osób zainteresowanych podnoszeniem  

kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 

 

Lista rezerwowa do udziału w projekcie pn. Lepsza praca lepsza płaca 

nr: RPKP.08.02.02-04-0188/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy; Działanie:  

8.2  Aktywni na rynku pracy; Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Nr Formularza 

rekrutacyjnego 
Suma punktów 

1.  ___/LFR/20__  

2.  ___/LFR/20__  

3.  ___/LFR/20__  

4.  ___/LFR/20__  

5.  ___/LFR/20__  

6.  ___/LFR/20__  

…  ___/LFR/20__  

 

 

 

 

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….…..………………….….……………………….…………  

data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis III Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie pn.: „Lepsza praca lepsza płaca” 

dla osób zainteresowanych podnoszeniem  

kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 

 

Lista odrzuconych Formularzy rekrutacyjnych w projekcie  

pn. Lepsza praca lepsza płaca 

nr: RPKP.08.02.02-04-0188/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy; Działanie:  

8.2  Aktywni na rynku pracy; Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Nr Formularza 

rekrutacyjnego 
Suma punktów 

1.  ___/LFR/20__  

2.  ___/LFR/20__  

3.  ___/LFR/20__  

4.  ___/LFR/20__  

5.  ___/LFR/20__  

6.  ___/LFR/20__  

…  ___/LFR/20__  

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….…..………………….….……………………….…………  

data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

……….……..……………….….……………………….…………  

data i podpis III Członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 


