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Kielce, dnia 6 czerwca 2022 r. 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
r 

Referenta w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru 
na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz 
rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydata uznałem, że Pan Kamil 
Cegliński zamieszkały w Kielcach, spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz 
dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym 
stanowisku. Pan Kamil Cegliński posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące 
prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, polegających między innymi 
na: cechowaniu drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 
drewna; nadzorze nad realizacją przestrzegania przez właścicieli lasów obowiązku 
prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz udzielanie poradnictwa w tym 
zakresie; określaniu w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów 
rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów; 
nakazywaniu wykonania obowiązków i zadań w drodze decyzji, jeżeli właściciel lasu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 
ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu 
lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach; prowadzeniu spraw dotyczących 
dokonywania oceny udatności upraw. 

Wysoki poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych 
w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydata zaprezentowana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jego predyspozycjach do wykonywania obowiązków 
pracownika samorządowego. Pan Kamil Cegliński spełnia wymagania określone 
w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy. 

Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniony 
Pan Kamil Cegliński zamieszkały w Kielcach. 
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