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INSTRUKCJA PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH  

poprzez platformę gov.pl 
W RAMACH PROJEKTU 

„DOSTĘPNA SZKOŁA- INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI 

EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA” 
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1. Pobieranie dokumentów 

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony http://rarr.rzeszow.pl, wybierając w 

górnym menu strony „Projekty RARR”, następnie wybrać projekt „Dostępna Szkoła”. 

 

 

W dalszej kolejności należy wybrać zakładkę „Regulamin”, gdzie znajdują się pliki do 

pobrania.  

 

http://rarr.rzeszow.pl/
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• Przesłanie dokumentów w I etapie rekrutacji wymaga złożenia następujących  

załączników do regulaminu: 

⎯ nr 2 – wstępny wniosek o powierzenie grantu, 

⎯ nr 2.1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, 

⎯ nr 2.2 – formularz weryfikacji poziomu dostępności, 

⎯ nr 2.3 – oświadczenie potwierdzające tytuł własności do lokalu i gruntu na 

terenie, którego planowane jest przedsięwzięcie w okresie umożliwiającym 

zapewnienie jego trwałości, jeżeli wniosek obejmuje działania o charakterze 

inwestycyjnym/infrastrukturalnym w tym obiekcie i na przynależnym terenie.  

• Przesłanie dokumentów w II etapie rekrutacji wymaga złożenia następujących 

załączników do regulaminu: 

⎯ nr 4 – właściwy wniosek o powierzenie grantu, 

⎯ nr 4.1 – harmonogram rzeczowo-finansowy; 

  

2. Wypełnienie dokumentów 

• Dokument w formie formularza PDF  

Wniosek o powierzenie grantu to aktywny formularz PDF, który do wypełniania wymaga 

zainstalowanego na komputerze darmowego programu Adobe Reader w wersji najnowszej, 

dostępnej do pobrania pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/. Stare wersje 

programu Adobe mogą nie działać poprawnie. Niektóre czytniki PDF innych firm niż Adobe 

mogą powodować przekłamania w plikach eformularzy, co powoduje że stają się one 

bezużyteczne.  

Dlatego należy używać jedynie Adobe Reader lub jednego z produktów Adobe Acrobat. 

Instrukcja wypełnienia właściwego wniosku o powierzenie grantu znajduje się na stronie 

projektu w zakładce „Dostępna Szkoła” – „Wzory dokumentów”, zgodnie z pkt. 1 niniejszej 

instrukcji. 

Formularz PDF po wypełnieniu należy zapisać. 

 

https://get.adobe.com/pl/reader/
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• Dokument w formie DOC (MS Word)  

Dokumenty w formie plików tekstowych, do wypełniania wymagają zainstalowanego na 

komputerze programu do odczytywania plików dokumentów tekstowych (preferowany 

program to Microsoft Office Word – pliki tekstowe dokumentów rekrutacyjnych tworzone w 

tym programie). Niektóre inne programy mogą powodować przestawianie danych w plikach. 

Instrukcje wypełniania najbardziej wymagających dokumentów w formie DOC, znajdują się 

na stronie projektu w zakładce „Dostępna Szkoła” – „Wzory dokumentów”, zgodnie z pkt. 1 

niniejszej instrukcji. 

Dokument w formie pliku tekstowego DOC po wypełnieniu należy zapisać. 

• Dokument w formie XLS (MS Excel)   

Dokumenty w formie plików arkusza kalkulacyjnego, do wypełniania wymagają 

zainstalowanego na komputerze programu do odczytywania plików tworzonych przez arkusz 

kalkulacyjny (preferowany program to Microsoft Office Excel – pliki arkusza kalkulacyjnego 

dokumentów rekrutacyjnych tworzone w tym programie). Niektóre inne programy mogą 

powodować przestawianie danych w plikach. 

Instrukcje wypełniania dokumentów w formie XLS, znajdują się bezpośrednio w pliku XLS, w 

odpowiedniej zakładce poświęconej instrukcji. 

Dokument w formie pliku arkusza kalkulacyjnego XLS po wypełnieniu należy zapisać. 

3. Logowanie do systemu gov.pl 

Wniosek należy wysłać za pośrednictwem platformy https://www.gov.pl/, wybierając 

przycisk „Mój Gov”. 

 

 

  

https://www.gov.pl/
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W kolejnym etapie należy zapoznać się i zaakceptować Klauzulę przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych drogą elektroniczną, przyciskiem „Przejdź dalej”. 

 

 

Następnie należy wybrać sposób logowania, w zależności od wyboru kolejne kroki mogą być 

inne niż w niniejszej instrukcji. Na potrzeby tej instrukcji wybrany został sposób logowania 

poprzez „Profil Zaufany”. 

 

 

Należy wybrać sposób logowania do Profilu Zaufanego:  

⎯ za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail, należy wpisać nazwę użytkownika 

oraz hasło, kolejno przycisk „Zaloguj się”; lub 

⎯ przy pomocy banku lub innego dostawcy, logujemy się zgodnie z platformą danego 

dostawcy; 
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4. Wysyłanie dokumentów  

Z menu popularne usługi należy wybrać „Pismo ogólne – wyślij pismo w dowolnej sprawie do 

urzędu”. 
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W polu „Wybierz urząd lub instytucję do której składasz pismo:, należy wpisać Rzeszowska 

Agencja Rozwoju Regionalnego i wybrać wyświetlane niżej okienko z pełną nazwą. 

 

 
Następnie należy wybrać „Rodzaj pisma”, z listy rozwijanej wybieramy „Wniosek”. 

W polu „Tytuł pisma” należy wpisać – Wstępny/Właściwy (uzależnione od etapu rekrutacji) wniosek o 

powierzenie grantu.  

„Treść pisma” jest dowolna (propozycja do wpisania to: Wstępny/Właściwy (uzależnione od etapu 

rekrutacji) wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w ramach projektu Dostępna 

Szkoła) 
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W kolejnym etapie należy dodać załączniki wymagane zgodnie z odpowiednim etapem 

rekrutacji. Aby załączyć więcej niż jeden należy wybrać przycisk „+ Dodaj kolejny załącznik”  

W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy załączyć skan podpisanego 

pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej i przesyłającej pismo do składania dokumentów 

w projekcie. 

Maksymalna wielkość jednego załącznika wynosi 3,5MB, całego pisma 5MB. 

 

Po dodaniu załączników, należy wybrać przycisk „Dalej”. 

 

Następnie należy wybrać przycisk „Przejdź do podpisu” 
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Przeglądarka przekieruje połączenie do profilu zaufanego. Należy wybrać przycisk „Podpisz 

podpisem zaufanym” 

 

 

W kolejnym kroku należy podać kod autoryzacyjny wysłany na telefon.  

Ekran w którym podajemy kod potwierdzenia może się różnić w przypadku, gdy zostało 

wybrane logowanie inne niż przez profil zaufany np. przez bankowość elektroniczną. 
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5. Potwierdzenie  

Po potwierdzeniu podpisania dokumentu wyświetli się okno z informacją „Dziękujemy. 

Twoje pismo ogólne zostało wysłane”. Potwierdzeniem wysłania wniosku będzie  

automatycznie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP), w którym 

znajdować się będzie data oraz czas złożenia dokumentów. UPP zostanie przesłane na adres 

e-mail oraz będzie dostępne na skrzynce portalu gov.pl. 

 

 

Na stronie internetowej http://rarr.rzeszow.pl po ocenie wniosków zamieszczone będą 

informacje odnośnie organów prowadzących zakwalifikowanych po ocenie w I etapie 

rekrutacji do kolejnego etapu rekrutacji lub zakwalifikowanych do przyznania grantu po 

ocenie w II etapie rekrutacji. 

http://rarr.rzeszow.pl/

