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INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 41

W DZIALE DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w 
stanowisko została wybrana 
 
   Pani Klaudia Salamon 

 
Pani Klaudia Salamon spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji oraz 
wykazała się znajomością  przepisów prawa z zakresu ustaw okołopomocowych, ustawy                 
o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, us
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ogólnego rozporządzenia o danych 
osobowych. 
 
Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętności wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, 
kandydatura Pani Klaudii Salamon została uznana 
Rekrutacyjnej.  
Druga kandydatka nie wykazała się wystarczającą znajomością przepisów określonych                    
w ogłoszeniu o rekrutacji w związku z powyższym nie zostanie zatrudniona na w/w 
stanowisku. 
 

     

     
     
     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej

   AL. Józefa Piłsudskiego 2  
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 262-40-40 fax: 32 261
www.mops.com.pl sekretariat@mops.com.pl

Dąbrowa Górnicza, 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
 

na  stanowisko : 
 

PRACOWNIK SOCJALNY  
W DZIALE DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– ZESPÓŁ DS. USŁUG 
–  2 ETATY -  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w 

Pani Klaudia Salamon zamieszkała w Przeczycach
 
 

UZASADNIENIE 

Pani Klaudia Salamon spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji oraz 
przepisów prawa z zakresu ustaw okołopomocowych, ustawy                 

o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ogólnego rozporządzenia o danych 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętności wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, 
kandydatura Pani Klaudii Salamon została uznana za spełniającą wymagania Komisji 

Druga kandydatka nie wykazała się wystarczającą znajomością przepisów określonych                    
w ogłoszeniu o rekrutacji w związku z powyższym nie zostanie zatrudniona na w/w 

              Agata Róg

                             /podpis w oryginale/
           Dyrektor MOPS
     w Dąbrowie Górniczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie Górniczej 

AL. Józefa Piłsudskiego 2   
300 Dąbrowa Górnicza 

40 fax: 32 261-36-94 
sekretariat@mops.com.pl 

Dąbrowa Górnicza, 23.07.2020 r. 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
300 DĄBROWA GÓRNICZA 

W DZIALE DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w 

Przeczycach 

Pani Klaudia Salamon spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji oraz 
przepisów prawa z zakresu ustaw okołopomocowych, ustawy                 

tawy o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ogólnego rozporządzenia o danych 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętności wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, 
za spełniającą wymagania Komisji 

Druga kandydatka nie wykazała się wystarczającą znajomością przepisów określonych                    
w ogłoszeniu o rekrutacji w związku z powyższym nie zostanie zatrudniona na w/w 

Agata Róg  

/podpis w oryginale/   
Dyrektor MOPS 

w Dąbrowie Górniczej 


