
 

 
Ogłoszenie 

Nr ref. ZZW.DRO.111.16.20 

 
Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze –  

Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 1 (1 etat) 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 3 (1 etat) 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 5 (1 etat) 

Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8 (1 etat) 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Wisła (1 etat) 

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
 

 
 
 

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 1 (1 etat) 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 
wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia 

Pani Bożena Dulko – miejsce zamieszkania Warszawa 

 
Uzasadnienie wyboru:  

Pani Bożena Dulko w najwyższym stopniu spełnia wymagania stawiane 
kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. ogrodnictwa w 

Dziale Rejonu Ogrodniczego 1 Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

 
 

===== 
 
 

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 3 (1 etat) 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 
wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia 
Pani Monika Troć – miejsce zamieszkania Siedlce 

 
Uzasadnienie wyboru:  

Pani Monika Troć w najwyższym stopniu spełnia wymagania stawiane 
kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. ogrodnictwa w 

Dziale Rejonu Ogrodniczego 2 Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

 
 

===== 
 
 

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 5 (1 etat) 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 
wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia 

Pani Anna Nowicka – miejsce zamieszkania Warszawa 
 

Uzasadnienie wyboru:  

Pani Anna Nowicka w najwyższym stopniu spełnia wymagania stawiane 
kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. ogrodnictwa w 

Dziale Rejonu Ogrodniczego 3  Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 
 

===== 



 

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8 (1 etat) 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

nie wyłoniono osoby do zatrudnienia 
 

Uzasadnienie wyboru:  
Kandydatka nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną 

 

 
===== 

 
 

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Wisła (1 etat) 

 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

nie wyłoniono osoby do zatrudnienia 
 

Uzasadnienie wyboru:  
Żadna z osób nie spełnia w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych 

kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. ogrodnictwa  

w Dziale Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
 

 

 


