
Protok6l z komisyjnego rozpatrzenia ofert pracy

t r  6dL. dnia 
^1. ' . . .0e.2016 r.

Komisja w skladzie:

Przewodni czqcy. Magdalena Npwrocka

Czlonek: Krystyna Noskowska

Czlonek: Ewa Woliriska

Czlonek: Wojciech Tomaszewski

Zgodnie z:

- wymogami ustawy zdnia2l liotopada 2008 r. o sluZbie cywilnej (Dz.U. Nr227,poz.1505 z

p62n. zm.) opublikowane zostale w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministr6w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WIJHARS w tr-odzi ogloszenie o

poszukiwaniu kandydat6w (dwio osoby) na stanowisko

Inspektora w Wydziale Kontrqli

Oferty pracy przyjmowano do dnia: 27. 07.2016 r.

Ilo56 ofert, kt6re spelnily wymagania formalne wynosila: 6

Ilo5i ofert, kt6re nie spelnily wymagan formalnych wynosila: 3

Og6lem wplynglo 9 ofert pracy.

Komisja w dniu 30. 08. Z016 r. poddala ocenie oferty pracy i ustalila listg 6 os6b

spelniaj4cych formalne wymogi. Przesluchaniach prowadzono w dniach 30 sierpnia 2016 r.

oraz 6 wrzeSnia 2016 r. Komisja dopuScila do dalszego rozpatrywania (II etap) wszystkich

kandydat6w z piorwszego etapu z uwagi na ich mal4 iloS6. Z grona 6 os6b jedna osoba nie

pojawila sig na rozmowie, a dnrga zrezygnowala po rozmowie kwalifikacyjnej. Ostatecznie

12 vtrzefinia 2016 r. ustalono listg rankingow4 4 kandydat6w spelniaj4cych wymagania

okreSlone w oqloszeniu o naborze.

Lp. Imig Nanvisko MiejscowoSd

1 Jakub Gruszczyriski Belchat6w

2 Aleksandra Walczak N-6d2

J Mariusz Piechota Ostrowiec Swigtokrzyski

4 Aleksandra Krupiriska r-6d2

Informacja o zastosowanych nletodach i technikach oraz sposobie dokonywania ocen
naborze:

Zalqcznlknr6doZarzqdzenia Nr 1212012 N,ldzkiego Wojew6dzkiego InspektoraJFIARS zdnia 12puhdziemika 2012r-
sla.l/2
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Protok6l z komisyjnego rozpatrzenia ofert pracy
zastosowano dwuetapowy poziom kwalifikacji, wg kryteri6w ustalonych we

wniosku o zatrudnienie pracownika.

Komisj a dokonala wyboru i wskazala kandydaturg Pana:

1. Jakub Gruszcryriski,

na stanowisko: Inspektora w Wydziale Kontroli

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Gruszcryrfski w obu etapach kwalifikacji uzyskiwal najwyhsze noty jako aplikant

na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli. Jego wiedza i doSwiadczenie dajqnadziejg na

to, 2e podola wyzwaniom z jakimi prz5ldzie mu sig zmierzyt na stanowisku Inspektora w

Wvdziale Konholi.

Podpisy Komisji:

l.Magdalena Nawrocka

2. Krystyna Noskowska

3. Ewa Woliriska

3. Wojciech Tomaszewski

Przewodnicz4ca

(data i podpis L6dzkiego Wojew

Decyzjao zatrudnieniu z dniem . 4.0. .,.9.?., .44.6 wskazanego kandydata.

Uzasadnienie o odmowie zatrudnienia wskazanego kandydata
-

(--

Decylao ponownyrn naborze,zaniechaniu naboru lub wyborze innego kandydata zww.

listy: . :)

WOJEWODZKII) iS

n {. 09,2o4
(data i podpis L6dzkiego Wo )

Renata Jastngbowska

Zalqcmik nr 6 do Zarz4dznnia Nr l2l20l2 L6dzkiego Wojew6dzkiego lnspektora JFIARS z dnia 12 paidziemrka 2012r.
sfi.2/2


