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INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

dot. głoszonego konkursu na stanowisko: „Skarbnik Gminy Masłów” 
Data ukazania się ogłoszenia: 07-09-2022 r. w: BIP, tablica ogłoszeń UG Masłów. 
 
1. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia  

30 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru 
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów  
i jednostkach organizacyjnych Gminy- kierowników, dyrektorów, w składzie: 

1) Monika Dolezińska-Włodarczyk-Z-ca Wójta Gminy Masłów- Przewodniczący 
Komisji, 

2) Zbigniew Zagdański- Sekretarz Gminy- Wiceprzewodniczący Komisji, 
3) Joanna Radek- Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich- 

Sekretarz Komisji, 
4) Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy Masłów- członek Komisji, 
5) Dariusz Korczyński- Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej- 

członek Komisji 
zaprosiła do drugiego etapu konkursu jednego kandydata, którego oferta była kompletna  
i spełniała wymagania przedstawione w ogłoszeniu. 
 
2. Zastosowano następującą technikę konkursu (drugi etap) w dniu 19-09-2022r. -rozmowę 
kwalifikacyjną z kandydatem, która obejmowała obszary: 

 predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 

 weryfikacja wiedzy posiadanej na temat przepisów prawa koniecznych  
do wykonywania pracy na stanowisku ogłoszonym w konkursie,. 

 cele zawodowe i oczekiwania kandydata. 
 

3. Komisja konkursowa zaproponowała na „Skarbnika Gminy Masłów” Pana Roberta Pawła 
Szechnickiego 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Robert Szechnicki posiada wykształcenie magisterskie uzupełnione studiami 
podyplomowymi w zakresie finansów i rachunkowości oraz pedagogiką- interwencja kryzysowa  
i mediacje. Kandydat posiada ponad 23 letni staż pracy w tym 18 lat na stanowisku w księgowości 
budżetowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba pełna doświadczenia 
w zakresie pracy w samorządzie. Precyzyjnie i merytorycznie odpowiadał na zadawane pytania. 
Jak sam podkreśla praca z ludźmi, a przede wszystkim dla ludzi to od wielu lat jego realizacja 
zawodowa. Komisja jednogłośnie zarekomendowała Pan Roberta Szechnickiego na Skarbnika 
Gminy Masłów. 
 
Planowane zatrudnienie: po powołaniu przez Radę Gminy Masłów nawiązanie stosunku pracy 

od dnia 30-09-2022 r. w wymiarze 1/1 etatu 
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