
Ciechanów, 28.06.2022r. 

 

Wyniki konkursu nr RO.1111.5.2022- Specjalista ds. archiwum 

 

Komisja konkursowa działająca na podstawie zarządzenia  Nr 37/2022 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 08.06.2022r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na 

stanowisko Specjalista ds. archiwum  wytypowała jedną osobę  po I etapie, która spełniała 

wymogi formalne. W drugim etapie – rozmowy kwalifikacyjne, który odbył się w dniu 

23.06.2022r. została wybrana  do  zatrudnienia Pani Anna Załuska, która odpowiedziała 

pozytywnie na zadane  pytania, tym samym spełniła oczekiwania przyszłego pracodawcy 

wynikające z ogłoszenia do zatrudnienia. W dniu 28.06.2022r. poinformowała telefonicznie, 

że zrezygnowała z podjęcia pracy. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Komisji Konkursowej 

           dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

Kserokopie dokumentów złożonych do konkursu można odebrać w terminie 30 dni licząc od 

dnia 23.06.2022r. W przypadku nieodebrania kserokopii dokumentów w ww. terminie, 

dokumenty zostaną  zniszczone. 

 

 

 

 

Ciechanów, 27.06.2022r. 

 

Wyniki konkursu nr RO.1111.7.2022- Technik symulacji medycznej 

 

Komisja konkursowa działająca na podstawie zarządzenia  Nr 36/2022 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 08.06.2022r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na 

stanowisko Technik Symulacji Medycznej z dwóch  złożonych  ofert komisja wytypowała 

jedną osobę po I etapie, która spełniała wymogi formalne. W drugim etapie – rozmowy 

kwalifikacyjne, który odbył się w dniu 23.06.2022r. została wybrana kandydatura do  

zatrudnienia Pani Sylwii Więckowskiej, która odpowiedziała pozytywnie na zadane  pytania, 

tym samym spełniła oczekiwania przyszłego pracodawcy wynikające z ogłoszenia do 

zatrudnienia.  

 

 

 

 



       Przewodniczący Komisji Konkursowej 

               dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 

Kserokopie dokumentów złożonych do konkursu można odebrać w terminie 30 dni licząc od 

dnia 23.06.2022r. W przypadku nieodebrania kserokopii dokumentów w ww. terminie, 

dokumenty zostaną  zniszczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciechanów, 27.06.2022r. 

 

Wyniki konkursu nr RO.1111.6.2022- Specjalista ds. zamówień publicznych. 

 

Komisja konkursowa działająca na podstawie zarządzenia  Nr 33/2022 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2022r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na 

stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych. Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z 

kandydatką do zatrudnienia, komisja podjęła decyzję negatywną.  

 

 

 

 

       Przewodniczący Komisji Konkursowej 

           dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

Kserokopie dokumentów złożonych do konkursu można odebrać w terminie 30 dni licząc od 

dnia 23.06.2022r. W przypadku nieodebrania kserokopii dokumentów w ww. terminie, 

dokumenty zostaną  zniszczone. 

 

 



 

Ciechanów, 27.06.2022r. 

 

Wyniki konkursu nr RO.1111.4.2022- Specjalista ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej   
 

Komisja konkursowa działająca na podstawie zarządzenia  Nr 38/2022 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 08.06.2022r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na 

stanowisko: Specjalista ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej  nie wybrała kandydata ze 

względu na brak ofert. Konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

           dr inż. Grzegorz Koc 
 

 

 

 


