
                                                                     Protokół 

z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów 

na wolne stanowisko urzędnicze  

referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym 

 

                    Komisja w składzie: 

 

Lp.         Imię i nazwisko               Stanowisko i funkcja 

 

1.            Antoni Chuchla                   przewodniczący 

2.            Monika Godek                      członek 

3.            Agata Gorzynik                   członek 

4.            Jerzy Koczot                               członek 

5.            Edward Wolanin                    członek 

 

 

stwierdza, że w wyniku ogłoszenia o naborze na wymienione wyżej stanowisko,  

w czasie przewidzianym do składania dokumentów aplikacyjnych tj. do dnia 7 do 22 lipca  

2015 r. oferty złożyło 22 kandydatów. 

 

Po otwarciu kopert ustalono, że aplikacje pochodzą od następujących osób: 

1) Justyna Monika Marczak, zam. w Godowej, 

2) Iwona Gajda, zam. w Żarnowej, 

3) Agnieszka Strzępek, zam. w Wyżnem, 

4) Anna Irzyk, zam. w Godowej, 

5) Joanna Stanisławczyk, zam. w Domaradzu, 

6) Natalia Burza, zam. w Rzeszowie, 

7) Iwona Cypcar-Klimek, zam. w Lutczy, 

8) Paulina Drozd, zam. w Gwoźnicy Dolnej, 

9) Daria Musiał, zam. w Gwoźnicy Dolnej, 

10) Żaneta Antonik, zam. w Niebylcu, 

11) Natalia Skwierz, zam. w Cieszynie, 

12) Ewelina Jasińska, zam. w Bliziance, 

13) Agnieszka Guzy, zam. w Żołyni, 

14) Beata Zaremba, zam. w Jaworniku, 

15) Renata Lubas, zam. w Jaworniku, 

16) Anna Kuśnierz, zam. w Rzeszowie,  

17) Jolanta Kozubek, zam. w Baryczce, 

18) Katarzyna Majcher, zam. w Konieczkowej, 

19) Katarzyna Sieczkowska, zam. w Baryczce, 

20) Michał Kosior, zam. w Niebylcu, 

21) Agnieszka Flaga, zam. w Strzyżowie,  

22) Anna Antosz, zam. w Izdebkach. 

    Wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze spełniło 8 kandydatów, którzy 

kwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji. 

     Wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze nie spełniło 14 kandydatów, 

a w szczególności (wymienić imiona i nazwiska kandydatów oraz stwierdzone uchybienia 

formalne): 

L.p. 

 

       Imię i nazwisko             Stwierdzone uchybienia formalne 

1. Anna Antosz nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Politologia” 



2. Natalia Burza nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Stosunki międzynarodowe” 

3. Iwona Cypcar-Klimek nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Finanse i rachunkowość” 

4. Paulina Drozd nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie wyższe, ale nie 

posiada wykształcenia wyższego magisterskiego   

5. Agnieszka Flaga nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Zarządzanie” 

6. Iwona Gajda nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Zarządzanie” 

7. Ewelina Jasińska nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Zarządzanie” 

8. Michał Kosior nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast kandydat 

posiada wykształcenie magisterskie na kierunku 

„Politologia” 

9. Jolanta Kozubek nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Pedagogika” 

10. Daria Musiał nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Rolnictwo” 

11. Katarzyna Sieczkowska nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie średnie 

12. Natalia Skwierz nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Ekonomia” 



13. Joanna Stanisławczyk nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia: 

pożądane wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie prawa lub administracji, natomiast 

kandydatka posiada wykształcenie magisterskie na 

kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 

14. Agnieszka Strzępek niekompletna aplikacja – brak dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, brak oświadczeń i 

ew. świadectw pracy  

 

 Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu: 

1) Żaneta Antonik, 

2) Agnieszka Guzy, 

3) Anna Irzyk, 

4) Anna Kuśnierz, 

5) Renata Lubas, 

6) Katarzyna Majcher, 

7) Justyna Monika Marczak, 

8) Beata Zaremba. 

 

Ustalono termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dopuszczonymi do 

następnego etapu rekrutacji na dzień 31 lipca 2015 r. od godz. 11.oo.  

 

       Podpisy członków Komisji:  

 

1. Antoni Chuchla   

2. Monika Godek   

3. Agata Gorzynik       

4. Jerzy Koczot    

5. Edward Wolanin   

 

Protokół sporządził:  

   Antoni Chuchla 
    (podpis pracownika) 

      

Niebylec, dnia 24 lipca 2015 r. 
 


