
Lista rank 27.05-29.12.0222 

  

 

 

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 27.05-02.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/06/2022 13 

2. 02/06/2022 5 

 

LISTA RANKINGOWA osób pracujących 27.05-02.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób pracujących, które pozytywnie przeszły etap rekrutacji 

i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 03/06/2022 5 

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 03-09.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 07/06/2022 5 

2. 08/06/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 27.05-02.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 



 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/06/2022 5 

 

  
 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 10-15.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 09/06/2022 5 

 

  
   
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 03-09.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 05/06/2022 5 

2. 06/06/2022 5 

 

  
   

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 24-30.06.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 17/06/2022 11 

 



 LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 08-14.07.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/07/2022 6 

2. 02/07/2022 5 

 
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 15-21.07.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 03/07/2022 13 

 

  

 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych  05-11.08.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/08/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 12-18.08.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 05/08/2022 5 



2. 06/08/2022 5 

3. 07/08/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 19-05.08.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 08/08/2022 5 

2. 09/08/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 26.08-01.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 12/08/2022 5 

2. 13/08/2022 5 

3. 14/08/2022 5 

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 29.07-04.08.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/08/2022 11 

2. 02/08/2022 5 



3. 03/08/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 26.08-01.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 10/08/2022 11 

2. 11/08/2022 5 

 

  
 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 02-08.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/09/2022 5 

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 09-15.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 02/09/2022 11 

2. 03/09/2022 5 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 16-22.09.2022 



Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 07/09/2022 5 

2. 08/09/2022 5 

3. 09/09/2022 5 

 

   
 

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 09-15.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/09/2022 5 

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 16-22.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 05/09/2022 19 

2. 06/09/2022 11 

 

  
   
  

LISTA RANKINGOWA osób pracujących 23-29.09.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób pracujących, które pozytywnie przeszły etap rekrutacji 

i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 



 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 10/09/2022 5 

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 07-13.10.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/10/2022 13 

 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 30.09-06.10.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/10/2022 14 

2. 02/10/2022 11 

 

  

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 14-20.10.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 05/10/2022 11 

2. 06/10/2022 5 

 

 

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 30.09-06.10.2022 



Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
. 

  
   
 
   
 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 04-10.11.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
 

  
   
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 11-17.11.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 25.11-01.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 03/10/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 02/11/2022 11 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/11/2022 11 

2. 05/11/2022 5 

3. 06/11/2022 5 

4. 07/11/2022 5 



   
 
   
  
   
 
   
  
 

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 04-10.11.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
 
   
 
   
 
  

LISTA RANKINGOWA osób biernych zawodowo 28.10-03.11.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
  

 

  
  

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 02-08.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

   
  
 
   
  
 
 
 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 08/11/2022 5 

2. 09/11/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 03/11/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/11/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 01/12/2022 11 

2. 02/12/2022 11 

3. 03/12/2022 5 



 

LISTA RANKINGOWA osób bezrobotnych 09-15.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy osób bezrobotnych, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

LISTA RANKINGOWA biernych zawodowo 09-15.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

 
 
 
 
 
 
  

LISTA RANKINGOWA biernych zawodowo 16-22.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

 
 
 
 
 
  

LISTA RANKINGOWA biernych zawodowo 23-29.12.2022 

Lista kandydatów należących do grupy biernych zawodowo, które pozytywnie przeszły etap 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie  „Do zatrudnienia z POWERem” 

 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 04/12/2022 5 

2. 05/12/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 06/12/2022 5 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 07/12/2022 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Numer rekrutacyjny kandydata Uzyskana liczba punktów 

1. 08/12/2022 5 

2. 09/12/2022 5 

3. 10/12/2022 5 


