
Załącznik Nr 3a 
do Regulaminu organizacji i przeprowadzania  

konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich PUZ we Włocławku 
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 

na stanowisku ……………………………………………………………….. 

w Zakładzie …………………………………………………………………… 

Komisja konkursowa w składzie: 

1) ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

ETAP I 

 

Elementy opcjonalne (I lub II – punkt niewykorzystany należy przekreślić): 

I. (w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat) 

Na posiedzeniu w dniu ……………………………………………………..komisja konkursowa stwierdziła, że do 

konkursu ogłoszonego w dniu ………………………………………. nie zgłosił się żaden kandydat. 

 

 

II. (w przypadku, gdy do konkursu zgłosił się co najmniej jeden kandydat)  

Na posiedzeniu w dniu  ……………………………………………… na podstawie złożonych dokumentów  

komisja konkursowa stwierdziła, że do konkursu ogłoszonego w dniu ………………………………….. 

zgłosił/o się …………………………….kandydatów: 

1) ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………… 

 

Zgłoszenia podlegające odrzuceniu: 

1) ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………. 

 



Zgłoszenia dokonane w terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu: 

1) ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………… 

 

Uwagi, zdania odrębne: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis,- y zgłaszającego, -ych uwagi: 

………………………………………………………….   …………………………………………………………………………. 

 

ETAP II 

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych zgłoszeń (z pominięciem zgłoszeń odrzuconych), na 

podstawie karty oceny kandydatów, komisja konkursowa stwierdziła, że: 

1)  kwalifikacje kandydata/ów:  

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

są zgodne z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami (kryteriami), 

2) kwalifikacje kandydata/ów:  

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………… 

4. ………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………… 

nie są zgodne z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami (kryteriami). 

 

Mając na uwadze powyższe komisja konkursowa stwierdza, że*: 

1. żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu; 

2. …………… kandydat/ów spełnia wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu i przechodzi/ą 

do etapu III*.  

*opcję niewłaściwą należy przekreślić 

  

Uwagi, zdania odrębne: ……………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis,- y zgłaszającego, -ych uwagi: 

………………………………………………………….   …………………………………………………………………………. 

 

Protokół sporządził: 

…………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

………………………………………………………….   ………………………………………………………… 

………………………………………………………….   ………………………………………………………… 

 

Włocławek, dnia ………………………………………………………… 

 

 

 

      


