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Co chcę załatwić?

Chcę zostać zatrudniony na wolnym stanowisku pracy.

Kogo dotyczy?

Dotyczy osób, które chcą wziąć udział w naborze na wolne stanowisko pracy.

Co przygotować?

Zrób kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz kopie dokumentu
potwierdzającego, że jesteś obywatelem polskim (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Napisz życiorys i list motywacyjny.
Napisz następujące oświadczenia:
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji – załącznik nr 1,
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 2,
 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (jeśli nie chcesz lub nie możesz złożyć
kopii dokumentu potwierdzającego, że jesteś obywatelem polskim) – załącznik nr 4.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń znajdziesz w internecie pod adresem:
http://www.bip.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?go=wolnestanowiska

Jak wypełnić
dokumenty?

Wszystkie dokumenty możesz napisać odręcznie lub na komputerze. Pamiętaj,
aby własnoręcznie podpisać się pod listem motywacyjnym oraz wszystkimi oświadczeniami.

Ile muszę zapłacić?

Za udział w naborze nie musisz nic płacić..

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty złóż w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o każdym wolnym
stanowisku urzędniczym znajdziesz w internecie pod adresami:
 http://www.dsc.kprm.gov.pl/
 http://www.bip.wroclaw.pios.gov.pl/
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu we Wrocławiu oraz jego delegaturach
w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą albo złożyć osobiście we Wrocławiu, Jeleniej Górze,
Legnicy lub w Wałbrzychu (w zależności od tego, gdzie odbywa się nabór) na adres:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
 Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Warszawska 28
58-500 Jelenia Góra
 Delegatura w Legnicy
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59 -220 Legnica
 Delegatura w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy złożone przez Ciebie dokumenty. Jeżeli Twoja oferta będzie spełniała wszystkie
wymogi określone w ogłoszeniu zostaniesz zaproszony do udziału w kolejnych etapach naboru.
Jeśli okaże się, że jesteś najlepszym kandydatem, zostaniesz zatrudniony.

Jaki jest czas
realizacji?

Nabór będzie trwał nie dłużej niż 3 miesiące od upływu terminu do składania dokumentów
wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Jak się odwołać?

Jeżeli uważasz, że w trakcie naboru zostały naruszone Twoje prawa, możesz dochodzić swoich
roszczeń z tego tytułu przed sądem pracy.
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Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

 Jeżeli wysyłasz swoją ofertę pocztą, możesz ją nadać w ostatnim dniu terminu wskazanego
w ogłoszeniu o naborze (decyduje data stempla pocztowego).
 Jeśli złożysz ofertę po terminie, zostanie ona odrzucona
 Jeśli nie zostaniesz zatrudniony, Twoja oferta zostanie komisyjnie zniszczona
 Wszelkie informacje dotyczące naboru możesz uzyskać pod następującymi numerami
telefonów:
• (71) 327-30-08 (Wrocław),
• (75) 767-94-12 (Delegatura w Jeleniej Górze),
• (76) 854-14-00 (Delegatura w Legnicy),
• (74) 84-233-22 (Delegatura w Wałbrzychu)
• lub osobiście w sekretariatach urzędów.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz.. 1505 z późn. zm.).

