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Lista rankingowa powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych 
w ramach projektu 

„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” 

Formularze ocenione pozytywnie 
Kobiety 

LP. Numer Formularz oceniony 
pozytywnie  

Uwagi 

1. 1/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

2. 2/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

3. 4/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

4. 6/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

5. 8/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

6. 9/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

7. 11/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

8. 14/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

9. 16/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

10. 19/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

11. 20/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

12. 21/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

13. 22/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony rekomendowany do 
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pozytywnie oceny merytorycznej 

14. 23/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

15. 28/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

16. 30/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

17. 35/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

18. 37/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

19. 38/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

20. 39/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

Mężczyźni 

1. 3/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

2. 7/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

3. 10/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

4. 13/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie- 

przywrócony w 
trakcie ponownej 
oceny formalnej 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

5. 15/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

6. 17/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

7. 24/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony rekomendowany do 
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pozytywnie oceny merytorycznej 

8. 25/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

9. 26/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

10. 27/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

11. 29/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

12. 32/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

13. 41/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

14. 45/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

15. 46/DWNR/DG/2019 Formularz oceniony 
pozytywnie 

rekomendowany do 
oceny merytorycznej 

 


