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RAPORT Z I TURY REKRUTACJI 

w ramach projektu „Operacja Kwalifikacja!”  

 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,  

realizowanego przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz  

Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” 

na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

 

 

WSTĘP:   

Z uwagi na specyficzne uwarunkowania regulaminu konkursu, w oparciu o który realizowany 

jest Projekt (projekt o charakterze popytowym), wypracowano szereg rekomendacji i 

rozwiązań, które następnie przyjęto do realizacji.  

 

ROZWIĄZANIE 1: rekrutacja elektroniczna  

Podjęto decyzję, że rekrutacja do projektu będzie odbywać się wyłącznie w formie 

elektronicznej z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w formie papierowej 

(wydruk z systemu, opatrzony podpisami Kandydata/-ki).  

Podjęte działania informacyjne: 

⎯ poinformowanie Kandydatów/-ek o formie rekrutacji: w dniu 20.03.2019r. w dokumencie 

„Najczęściej zadawane pytania – pytanie 3)” 

⎯ udostępnienie formularza (do zapoznania się): w dniu 12.04.2019r. – dzięki temu 

formularz można było testowo wypełnić (aby przećwiczyć), jednakże w celu równego 

traktowania Kandydatów, nie można było go wysłać (brak przycisku „Wyślij formularz”) 

⎯ uruchomienie specjalnego wsparcia technicznego, tzw. helpdesku, obsługiwanego przez 

pracowników Operatora i służącego pomocą niwelując w ten sposób bariery dostępności 

dla osób o niższych kompetencjach cyfrowych  

⎯ poinformowanie Kandydatów/-ek o terminie naboru: na 10 dni przed pierwszym naborem. 

Opracowano i udostępniono na stronie Projektu film instruktażowy ze szczegółowym 

opisem wypełniania formularza rekrutacyjnego:  
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Przyjęte rozwiązanie zniwelowało: 

⎯ bariery architektoniczne (dojazd do punktów konsultacyjnych, możliwość zgłoszenia 

się bez wychodzenia z domu) 

⎯ bariery w dostępie do konsultantów (problem z kryterium pomocniczym „kolejność 

zgłoszeń”) tj. kolejki, ograniczone moce przerobowe konsultantów/ pracowników. 771 

osób wskazało jako komfortowy dla nich główny punkt konsultacyjny w Świlczy – co 

oznacza, że przy zaangażowaniu 4-ch pracowników Operatora dziennie można byłoby 

przyjąć nie więcej niż 120 formularzy (wartość określona na podstawie ponad 10-

letniego doświadczenia Operatora). Zakładając jednocześnie, że część formularzy 

zostanie przesłane pocztą, pojawiałby się problem, które formularze należy przyjąć 

z wcześniejszą datą i godziną wpływu: osób składających formularze osobiście, czy 

osób, których formularze przyniósł listonosz/kurier. Elektroniczna ewidencja daje 

jasne, czytelne zasady i gwarantuje sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

Kandydatów.  

 

ROZWIĄZANIE 2: termin naboru elektronicznego  

Przyjęto zasadę, korzystając z dobrych praktyk Instytucji Pośredniczącej, tj. możliwość 

składania formularzy on-line od godz. 0:00:00 pierwszego dnia naboru do godz. 23:59:59 

ostatniego dnia naboru. 

I zmodyfikowano tę zasadę o możliwość zamknięcia naboru przed ostaniem dniem naboru, 

pod warunkiem osiągnięcia 800 formularzy on-line.  

Przyjęta modyfikacja związana była z alokacją środków finansowych możliwych do 

rozdysponowania oraz z optymalizowaniem czasu oceny i umożliwieniem Uczestnikom 

Projektu realizację zdobycia kwalifikacji w najkrótszym możliwym czasie od dnia naboru.  
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ROZWIĄZANIE 3: równy dostęp 

Pomimo iż formularz on-line przez co najmniej 15 dni dostępny był na stronie internetowej 

Operatora i można było wypełniać poszczególne jego pola, niemożliwe było wypełnienie 

formularza przed terminem naboru i wysłanie formularza tuż po godzinie 00:00 pierwszego 

dnia naboru. Aby na stronie z Formularzem pojawił się przycisk „Wyślij formularz” należało 

odświeżyć stronę po godzinie 00:00. Podczas odświeżenia strony wszystkie pola formularza 

czyściły się i zerowały i trzeba było je wypełnić od samego początku. Kandydacie zostali o tym 

poinformowani na stronie internetowej, zgodnie z poniższą treścią: 

Uwaga: najbliższy nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Operacja Kwalifikacja!” rozpocznie 

się 13.05.2019 r. o godzinie 00:00. Aby aktywował się przycisk „Wyślij formularz”, musisz 

odświeżyć tę stronę po północy i dopiero wówczas uzupełnić wszystkie pola. Pamiętaj – jeśli 

uzupełnisz pola formularza przed północą, to po odświeżeniu utracisz wszystkie wprowadzone 

uprzednio dane.  

 

ROZWIĄZANIE 4: bezpieczny formularz 

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydatów/-ek zastosowano 
następujące formy zabezpieczeń: 

⎯ zabezpieczenie przesyłanych danych  
o certyfikat SSL – zabezpieczenie kluczem RSA 2048 bitów 

⎯ zabezpieczenie formularza  
o brak możliwości zastosowania opcji auto-uzupełniania dla podstawowych pól 
o dwuetapowa walidacja wprowadzanych danych  

▪ walidacja po stronie użytkownika (na poziomie przeglądarki 
internetowej) 

▪ walidacja po tronie serwera (na poziomie aplikacji) - ochrona przed 
Cross-Site Scripting (XSS) 

⎯ zabezpieczenia dodatkowe  
o jQuery AJAX cross domain – brak możliwości odpytania aplikacji 

z zewnętrznych adresów 
o brak możliwości bezpośredniego dokonania wpisu w bazie danych wniosków 

lub edycji, opcja tworzenia wniosków dostępna wyłącznie przez aplikację 
działającą w trakcie naboru, zabezpieczenie aplikacji przed atakami typu SQL 
Injection 

⎯ CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart) – technika blokująca przesyłanie danych w aplikacji przez roboty internetowe 

⎯ baza danych Kandydatów/-ek uwzględniona w Rejestrze Czynności Przetwarzania 

prowadzonym przez Operatora 

⎯ pracownicy Operatora i punktów Konsultacyjnych upoważnieni do przetwarzania 

danych osobowych Kandydatów/-ek 

⎯ przesyłanie danych Kandydatów/-ek między poszczególnymi pracownikami Operatora 

albo pracownikami punktów rekrutacyjnych – wyłącznie w formie zaszyfrowanej 

 

ROZWIĄZANIE 5: „inteligentny” formularz 
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W celu minimalizacji błędów (omyłek pisarskich) popełnianych przez Kandydatów/-ki takich jak 

np.:  

⎯ błędnie wypełnione pola (np. ISCED 3, Obszar Degurba, etc.) 

⎯ błędy w numerze PESEL (np. pominięcie jednej cyfry) numerze telefonu czy adresu e-mail 

– służących do późniejszego kontaktu z Uczestnikami Projektu 

⎯ nieprzedkładanie wszystkich załączników do formularza 

⎯ odręczne wypełnianie formularzy i problem z rozczytaniem charakteru pisma 

Kandydatów/-ek 

Jak również w celu przyspieszenia procesu oceny formalno-merytorycznej, a co za tym idzie 

szybszego skierowanie Kandydatów/-ek do podpisania umowy i rozpoczęcia udziału 

w wybranej usłudze rozwojowej Operator stworzył „inteligentny” formularz, czyli taki, którego 

niektóre pola wypełniają się automatycznie, na podstawie podanych przez Kandydata/-kę 

danych, np.:  

⎯ pole PESEL sprawdza automatycznie poprawność podanego numeru pesel, 

⎯ na podstawie numeru pesel, automatycznie wypełniany jest wiek i płeć Kandydata/-ki, 

a także zaznacza się oświadczenie o tym, czy Kandydat/-ka jest powyżej 50 roku życia, 

czy też nie jest. 

Na podstawie podobnych zależności działało większość pól, minimalizując w ten sposób, że 

jakieś pole zostanie źle wypełnione albo pozostanie niewypełnione, przez co nie będzie 

konieczne wzywanie Kandydatów/-ek do uzupełnień. Ponadto do formularza automatycznie 

generowały się załączniki – zgodnie z zaznaczonymi przez Kandydata/-kę polami. Np. jeżeli 

Kandydat/-ka zaznaczył/-a, że posiada dochody na określonym, niskim poziomie, generował 

się załącznik – „Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego”. Dzięki 

temu wszyscy Kandydaci/-ki wypełnili/-ły i złożyli/-ły te dokumenty, które są niezbędne dla 

procesu oceny.  

Ponadto - informację o tym, które pola wypełniane są automatycznie znajdują się w instrukcji 

wypełniania formularza, dostępnej na stronie Operatora (zgodnie z Print Screen powyżej) oraz 

na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a5aMb_gpS0I  

 

ROZWIĄZANIE 6: adres e-mail Kandydata/-ki 

W celu ułatwienia Kandydatom/-kom rekrutacji do Projektu, a także zapewnieniu równego 

dostępu wszystkim osobom, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podniesieniem 

swoich kompetencji zasugerowano potencjalnym Uczestnikom Projektu, aby adres e-mail 

podany w profilu BUR był tożsamy z adresem e-mail podanym w formularzu rekrutacyjnym on-

line. 

Dzięki przyjętemu założeniu ograniczono ryzyko braku identyfikacji Uczestników Projektu 

zrekrutowanych do Projektu z profilami użytkowników w BUR, w którym Operator zobowiązany 

będzie nadać ID wsparcia. Ponadto, pod wskazany w formularzu adres e-mail, Kandydat/-ka 

otrzymuje wygenerowany formularz wraz załącznikami – celem jego wydrukowania, 

podpisania i dostarczenia do Biura Projektu. W przypadku gdy Kandydat/-ka poda błędny 

adres mailowy, dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, Kandydat/-ka 

zobowiązany/-a jest zgłosić się do punktu konsultacyjnego, zgodnie z poniższą informacją: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5aMb_gpS0I
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„Dziękujemy za wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego w ramach projektu „Operacja 

Kwalifikacja!”. Jako potwierdzenie wypełnionych danych wysłaliśmy na podany w formularzu 

adres e-mail wypełniony przez Panią/Pana formularz rekrutacyjny w formie pliku PDF. 

Otrzymany formularz w formie pliku PDF należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura 

Projektu lub Punktu Konsultacyjnego osobiście lub pocztą.  

Jeżeli w ciągu kliku godzin e-mail z wypełnionym formularzem nie dojdzie na Państwa 

skrzynkę mailową, proszę sprawdzić folder „Spam”, albo „Wiadomości śmieci”.  

Może się jednak zdarzyć, że przy dużym przeciążeniu serwerów, nie otrzymają Państwo maila. 

Wówczas należy: 

1. Z adresu email, którego podała Pani / Pan w formularzu rekrutacyjnym proszę przesłać 
wiadomość: 

a. Na adres: helpdesk@cdgpolska.pl  
b. Temat: Imię i nazwisko oraz tekst „Brak potwierdzenia wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego” 
c. Treść wiadomości: należy podać datę i orientacyjną godzinę wysłania 

formularza rekrutacyjnego on-line. 
2. Osobiście stawić się w Głównym punkcie rekrutacyjnym w Świlczy, celem odebrania 

wersji PDF, podpisania i złożenia do weryfikacji formalno-merytorycznej przez 
Pracowników Operatora.   

Po weryfikacji zgłoszenia zostanie Pani/Pan poinformowana/y o dalszych krokach rekrutacji.” 

 

 

ROZWIĄZANIE 7: wyłączenie osób prowadzących działalność gospodarczą 

Zgodnie z założeniami kryterium specyficznego nr 6 regulaminu konkursu RPPK.09.05.00-

IP.01-18-023/18 z grupy docelowej wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. W związku z powyższym Operator opracował procedurę, która pozwoli 

zweryfikować i wyeliminować takie osoby. W formularzu rekrutacyjnym oprócz oświadczenia 

Kandydata/-ki o tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej widnieje rubryka „NIP”. 

Powyższe działanie pozwoli dokonać dodatkowej weryfikacji poprawności podanych 

informacji.  

 

ROZWIĄZANIE 8: ocena formalno - merytoryczna 

Celem usprawnienia procesu oceny formularzy rekrutacyjnych opracowano Kartę oceny 

formalno - merytorycznej, która generowana jest wraz z formularzem. 

Karta zawiera element podwójnej weryfikacji: autosprawdzenia przez Kandydata/-kę oraz 

weryfikacji poprawności złożonego formularza przez pracownika Operatora. Na karcie 

zostanie również odnotowana liczba punktów zdobytych przez Kandydata/-kę w drodze oceny 

merytorycznej. W razie zaistnienia braków w dokumentacji pracownik Operatora sporządza 

odpowiednią adnotację, a Kandydat/-ka podpisuje, że w terminie 2 dni roboczych uzupełni 

wskazane braki. Procedura ta zdecydowanie usprawnia prace i sprzyja przyśpieszeniu 

działania Projektu. 

 

ROZWIĄZANIE 9: cena usługi rozwojowej 

Operator dba o efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, w związku 
z czym opracowano procedurę weryfikacji, czy cena usługi rozwojowej wybranej przez 

mailto:helpdesk@cdgpolska.pl
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Kandydata/-kę nie przekracza ceny rynkowej, co będzie wiązało się z następującymi 
konsekwencjami: 

• Kandydat/-ka będzie mógł zostać zakwalifikowany warunkowo, co oznacza, że 
Kandydat/-ka spełnia warunki udziału w projekcie, ale usługa rozwojowa jest droższa 
od ceny rynkowej i zostaje skierowana do procedury weryfikacyjnej 

• w trakcie procedury weryfikacyjnej Kandydat/-ka będzie zobligowany do 
bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej usługi rozwojowej. 
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej usługi rozwojowej 
w kontekście innych, tańszych odpowiedników usługi rozwojowej 

• jeżeli przedstawione przez Uczestnika Projektu wyjaśnienia będą nieprzekonujące, to 
Operator zwróci się do Instytucji Szkoleniowej z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn 
rozbieżności w cenie oferowanej przez nią usługi rozwojowej i/lub obniżenie ceny oraz 
poinformuje Instytucję Szkoleniową że przekaże informacje o możliwych nadużyciach 
i uchybieniach związanych z realizacją usługi rozwojowej, w tym o cenie znacząco 
odbiegającej od ceny rynkowej do PARP 

Uruchomienie powyższej procedury skutkować będzie wydłużoną ścieżką rekrutacyjną 
zmierzającą do podpisania umowy szkoleniowej. Czas trwania procedury zależny będzie od 
rzetelności i szybkości przedkładanych przez Uczestnika Projektu i Instytucję Szkoleniową 
informacji wyjaśnień. 

Ponadto Operator przekaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych 
z realizacją usługi rozwojowej do IP WUP, IZ i PARP, w tym o nadużyciach w wysokości cen 
za usługi rozwojowe. 
W przypadku gdy koszt wybranej przez Kandydata/-kę usługi rozwojowej nie będzie możliwy 
do sfinansowania przez Operatora, Operator umożliwi Kandydatowi/-ce odbycie wybranej 
przez niego usługi rozwojowej i dofinansuje tę usługę do wysokości ceny rynkowej określonej 
w wyniku przeprowadzonej procedury.  

 

ROZWIĄZANIE 10: nabycie kwalifikacji zawodowych 

Zgodnie z założeniami Projektu dofinansowanie można uzyskać jedynie na takie szkolenia, 

które podnoszą kwalifikacje, a nabyta wiedza/umiejętności mierzone są za pomocą 

obiektywnej walidacji wiedzy, wynikiem czego jest zdobycie certyfikatu potwierdzającego te 

kwalifikacje. W związku z powyższym dla szkoleń, które budzą wątpliwość Operatora (nie 

należące do grupy zawodów deficytowych, wątpliwa renoma/powaga organu „certyfikującego” 

itp.) w porozumieniu z IP przygotowano procedurę weryfikacyjną. 

Ponadto w celu równego traktowania wszystkich Kandydatów/-ki, umożliwiono Kandydatom/-

kom w jednym naborze złożyć aplikację wyłącznie na jedną kwalifikację. Oznacza to, że 

Kandydaci/-tki, którzy/-e wybiorą szkolenia złożone z kilku kwalifikacji (takie jak np. 

„Magazynier z obsługą wózków widłowych, suwnic oraz kat. C; C+E”, itp.) będą wzywani do 

uzupełnień i będą musieli/-ały zdecydować/ wybrać wyłącznie jedną kwalifikację zawodową, 

np. „Operator suwnicy”.  

Formularz rekrutacyjny przewidywał miejsce na wskazanie brzegowych kryteriów wybranej 

usługi rozwojowej (w tym oczekiwaną usługę z BUR), natomiast w umowie dofinansowania 

usługi rozwojowej zawarte zostaną parametry kwalifikacji, ilości godzin i wartości 

dofinansowania, podczas gdy o wyboru konkretnej usługi i firmy szkoleniowej Uczestnik 

Projektu dokonuje w ciągu 60 dni od podpisania umowy. 
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ROZWIĄZANIE 11: zmiany 

Mając na uwadze fakt, że Kandydaci/-tki mogą popełniać błędy, uchybienia, oczywiste omyłki, 

Operator stworzył szereg procedur naprawczych. Celem usprawnienia wprowadzania 

wszelkich zmian opracowano wzory dokumentów, które udostępniono na stronie Projektu tj.: 

1. wniosek o zmianę danych – Kandydat/-ka/ Uczestnik Projektu zobowiązany/-a jest 

informować Operatora każdorazowo o wszelkich zmianach danych 

2. wniosek – informacja o rezygnacji 

3. wniosek – karta zgłoszenia szkolenia w BUR (dla szkoleń spoza BUR) 

4. wniosek o zmianę ścieżki – Kandydat/-ka/ Uczestnik Projektu, po złożeniu 

dokumentów rekrutacyjnych, a przed podpisaniem umowy z Operatorem ma 

możliwość zmiany ścieżki wsparcia wybranej przez siebie na etapie składania 

formularza rekrutacyjnego, jedynie w przypadku zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki 

a) na ścieżkę b) (z wyjątkiem usługi rozwojowej w przypadku której koszt usługi 

rozwojowej ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji 

Certyfikującej) lub c) lub w przypadku zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki b) na 

ścieżkę c). Operator nie dopuszcza innych możliwości zmiany ścieżki wsparcia. 

Ścieżka wsparcia może zostać zmieniona jedynie na pisemny wniosek Uczestnika 

Projektu – Uczestnik Projektu składa wniosek zgodnie z wzorem wniosku 

dostępnym na stronie Projektu 

5. wniosek o przedłużenie terminu - zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

mówią o konieczności rozpoczęcia usługi rozwojowej w terminie max 60 dni od dnia 

podpisania umowy. Mając na uwadze dobro Uczestników Projektu podjęliśmy 

decyzję o dopuszczeniu wyjątku od tych zapisów (wydłużenia terminu) po 

przedłożeniu tego załącznika. Wniosek należy odpowiednio uargumentować tj. nie 

ma możliwości rozpocząć kursu w terminie 60 dni ponieważ kurs ten organizowany 

jest tylko 1 raz w roku przez jedną IS w kraju rokrocznie np. w grudniu. 

 

ROZWIĄZANIE 12: punkty konsultacyjne subregionu 

W celu zapewnienia obsługi Kandydatów/-ek na najwyższym, równym poziomie we wszystkich 

punktach konsultacyjnych subregionu, po nawiązaniu umów współpracy zorganizowano 

spotkanie o charakterze szkoleniowym, na którym pracownicy Głównego Biura Projektu 

przeszkolili pracowników pozostałych punktów konsultacyjnych z działań projektowych 

zgodnie z opracowanym schematem rekrutacji, tak by działania każdego punktu były spójne, 

a zadania realizowane były sprawnie, jednorodnie i bezbłędnie. 

Ponadto w formularzu rekrutacyjnym dodano pole, w którym Kandydat/-ka deklarował/-a wybór 

dogodnego punktu konsultacyjnego, który będzie punktem kontaktowym na każdym etapie 

realizacji projektu.  

 

PODSUMOWANIE: 

Operator informuje, że I turę rekrutacji zakończyła się 2019-05-13 o godzinie 02:10:32 – o tej 

dokładnie godzinie system zarejestrował wpływ ostatniego, 800-ego formularza 

rekrutacyjnego i dalsza rekrutacja w tym naborze została automatycznie zablokowana.  

Pomimo zamknięcia naboru elektronicznego zaledwie tydzień dni temu, już dziś znana jest 

struktura formularzy, które wpłynęły i podlegają aktualnie ocenie formalno-merytorycznej.  
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Poniżej w zestawieniu tabelarycznym/ wykresowym przedstawiono dane statystyczne: 

obywatelstwo polskie ukraińskie białoruskie bułgarskie gruzińskie ogółem 

K 233 18 1 0 2 254 

M 525 18 0 1 2 546 

 

województwo* podkarpackie lubelskie małopolskie świętokrzyskie wielkopolskie zachodniopomorskie 

K 250 3 1 0 0 0 

M 542 1 0 1 1 1 

*kandydaci/-tki z wojewodztwa innego niż podkarpackie uczą się lub pracują 
na jego obszarze 

   

 

subregion (R) rzeszowski grodzki rzeszowski ziemski łańcucki 
ropczycko-

sędziszowski 
dębicki leżajski inny subregion* 

K 71 58 15 11 7 40 52 

M 77 74 14 66 164 77 74 

* kandydaci/-tki z innego subregionu uczą się lub pracują lub zrealizują usługę rozwojową na 
obszarze subregionu rzeszowskiego 

  

 
 

status na rynku 
pracy 

osoba bezrobotna 
zarejestrowana w 

urzędzie pracy 

osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w 

urzędzie pracy 

osoba bierna 
zawodowo 

osoba pracująca 

K 10 10 115 119 

M 12 12 54 468 
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osoba 
pracująca 

w dużym 
przedsiębiorstwie  

w mikro, małym 
lub średnim 

przedsiębiorstwie 

w administracji 
rządowej 

w administracji 
samorządowej 

w organizacji 
pozarządowej 

prowadząca 
działalność na 

własny rachunek* 
inne 

K 25 66 0 6 1 0 21 

M 65 382 3 2 0 0 16 

* z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą     

 

wykonywany 
zawód 

kluczowy 
pracownik 
instytucji 
pomocy i 
integracji 

społecznej 

nauczyciel 
kształcenia 

zawodowego 

pracownik 
instytucji systemu 
ochrony zdrowia 

pracownik 
instytucji systemu 
wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej 

pracownik 
instytucji 

szkolnictwa 
wyższego 

rolnik inny 

K 0 4 1 1 0 7 106 

M 1 0 3 0 1 5 450 

 

wykształcenie 
podstawowe 

ISCED 1 
gimnazjalne ISCED 

2 
ponadgimnazjalne 

ISCED 3 
policealne ISCED 4 wyższe ISCED 5 

K 2 92 56 15 89 

M 14 42 382 18 90 

 

liczba osób 
o niskich 

kwalifikacjach 
powyżej 50 roku 

życia 
z niepełnospraw-

nościami 

K 150 9 3 

M 438 46 2 

O 588 55 5 
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wybór punktu 
obsługi 

Biuro Projektu 
w Świlczy 

Urząd Miejski 
w Pilźnie 

Gmina Łańcut Gmina Ostrów 
Urząd Miasta i 

Gminy w Nowej 
Sarzynie 

K 244 1 3 4 2 

M 527 5 3 8 3 

 

Niniejszy raport zostanie zaktualizowany po ogłoszeniu listy rankingowej zawierającej listę 

formularzy zakwalifikowanych do udziału w projekcie – na podstawie regulaminu rekrutacji.   

 

 

 

 

Świlcza, dn. 20.05.2019 r. 

 

Opracował: 

Joanna Matyszczak 

 

 

Zatwierdził: 

Mateusz Probola 


