
INFORMACJA 
O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW 

 
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi  

z siedzibą przy ul. Północnej 27/29, 91-420 Łódź 
 

na stanowisko specjalista – pedagog – w ROA w Łodzi 
 

na stanowisko specjalista – pedagog – w Filii w Piotrkowie Tryb. 
 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:  2 etaty-pełny wymiar czasu pracy 
 
Numer ewidencyjny naboru:    02/2015 
 
Data publikacji ogłoszenia:    30 kwietnia 2015 roku 
 
Termin składania ofert do:    15 maja 2015 roku 
 
Data publikacji informacji o wyniku naboru:  18 maja 2015 roku 
 
 
W wyniku przeprowadzonego  procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym 
Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie  
z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi  
z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów  
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji 
Rekrutacyjnej” na stanowisko specjalisty - pedagoga w Regionalnym Ośrodku 
Adopcyjnym w Łodzi  
 

wyłoniono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
 
 Komisja rekrutacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów  
przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji kandydatów. 
Pani Dagmara Kubiak i pani Marta Różycka spełniły wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu o naborze. Ponad to wykazały się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi je do 
pracy na stanowisku specjalisty - pedagoga w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi.  
 
 Dokumenty kandydatek wybranych w naborze i zatrudnionych w Regionalnym 
Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi zostaną dołączone do akt osobowych. 
 
 Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Regionalnym Ośrodku 
Adopcyjnym w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienie informacji o wyniku 
naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów  
za potwierdzeniem odbioru. Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi nie odsyła dokumentów 
kandydatom. 

L.p. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania 

1. Kubiak Dagmara Łódź 

2. Różycka Marta Piotrków Tryb. 



Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, 
nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  
 
 
         Przewodniczący 
                  Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
               /-/ Anna Wysocka Stasiak  


