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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE  

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.). 

OGŁOSZENIA o naborach publikowane są: 

a) w BIP, 
b) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW. 

NABÓR na wolne stanowisko pracy jest: 

a) RÓWNY – każdy z kandydatów jest traktowany na takich samych zasadach, 
b) OTWARTY – każda osoba spełniająca wymagania formalne może przystąpić do udziału  

w naborze, 
c) KONKURENCYJNY – kandydaci oceniani są według tych samych obiektywnych kryteriów, 

adekwatnych do zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy. 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
 

Procedura "Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 
pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej" obowiązująca od 19.04.2021 r. 

 

Nabór prowadzony jest w co najmniej dwóch etapach: 

ETAP PIERWSZY – weryfikacja formalna, podczas którego przeprowadzana jest weryfikacja złożonych 
dokumentów (rodzaj i forma dokumentów określana jest w ogłoszeniu o naborze), 

ETAP OSTATNI – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której badane są wymagania określone  
w ogłoszeniu o naborze. 

Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu: 

a) pogłębionej analizy dokumentów złożonych przez kandydatów w aplikacji,  
b) testu wiedzy merytorycznej, testu praktycznego typu „case study”, testu weryfikującego 

znajomość języka obcego itp.  

Do kolejnego etapu komisja może dopuścić tylko tych kandydatów, których kwalifikacje  
w największym zakresie odpowiadają wymaganiom dodatkowym.  

 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMNETÓW  

 

I etapem każdego naboru jest weryfikacja formalna złożonych przez kandydatów dokumentów. 

Aby zostać zakwalifikowanym do kolejnego etapu naboru należy złożyć komplet wymaganych  
i określonych w danym naborze dokumentów. 

 

 

DOKUMENT  
DO ZAPOZNANIA 
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PRZED ZŁOŻENIEM APLIKACJI SPRAWDŹ: 

1) czy spełniasz wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze? Pamiętaj, że wszystkie 
wymagania są sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną prowadzącą dane postępowanie 

2) czy posiadasz komplet wymaganych dokumentów? 

3) czy nie upłynął termin składania aplikacji? 

PROSIMY: 

 składać tylko i wyłączenie dokumenty, które wymienione są w ogłoszeniu o naborze 
(dokumenty powinny być uporządkowane) 

 w miarę możliwości dokumenty pakować do jednego pliku (np. skany w jeden plik w formacie 
.pdf) 

 nie przekazywać informacji dotyczących danych osobowych, które nie są wymagane w danym 
postępowaniu 

WAŻNE: 

 aplikacje złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie są rozpatrywane 

 nie przyjmujemy aplikacji, które składane są przez kandydatów poza naborem (nie tworzymy 
bazy kandydatów). Dokumenty takie są niezwłocznie niszczone 

 CV powinno zawierać m.in.: imię i nazwisko, nazwę miejscowości, w której kandydat 
zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów 
kwalifikacyjnych,  

 maksymalna wielkość załączników składanych za pośrednictwem poczty e-mail nie może 
przekraczać 15 MB, 

 dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik 
w postaci ich tłumaczenia na język polski, 

 kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym 
własnoręcznie podpisane oświadczenia, 

 wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW, 

 przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest 
obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania 
wymagań dodatkowych (jeżeli są określone w ogłoszeniu o naborze), 

 dopuszcza się możliwość uzupełnienia przez kandydatów złożonych dokumentów tylko  
i wyłącznie w przypadku wezwania przez komisję kwalifikacyjną, 

 lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w danym 
ogłoszeniu, zostaje niezwłocznie upowszechniona po zrealizowaniu I etapu w BIP oraz miejscu 
powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń  
w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych 
kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW 
każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną 
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PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KOLEJNYCH ETAPÓW NABORU 

 

W celu przygotowania się do kolejnych etapów naboru należy dokładnie zapoznać się  
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, po weryfikacji formalnej, 
zostaną poinformowani o dalszych działaniach związanych z realizacją postępowania drogą mailową 
lub telefonicznie. 

Podkreślamy, że w ramach naboru badane są tylko i wyłącznie kompetencje, które zostały zapisane  
w ogłoszeniu o naborze. 

 

ZAKOŃCZENIE NABORU 

 

Po zrealizowaniu spotkań w ramach rozmów kwalifikacyjnych (w czasie pandemii rozmowy odbywają 
się na MS Teams), komisja prowadząca nabór przygotowuje protokół, który przekazuje do 
zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.  

Prezes Zarządu podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydata do zatrudnienia. 

Informacja o wyniku naboru publikowana jest: 

a) w BIP, 
b) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW. 

Każdy z kandydatów biorących udział w ostatnim etapie naboru otrzymuje informację o jego wyniku 
drogą mailową lub telefonicznie. 

Jeżeli nie zostaniesz wskazany jako kandydat do zatrudnienia nie zniechęcaj się! Śledź nasze kolejne 
ogłoszenia o naborze. Jeżeli zainteresuje Ciebie inne stanowisko i spełniasz na nie wymagania - śmiało 
aplikuj. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

W NFOŚiGW przykładamy szczególną uwagę do ochrony danych osobowych kandydatów biorących 
udział w naborach. 

Administratorem danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A.  

Złożone przez kandydatów w naborze dokumenty aplikacyjną są wykorzystywane tylko  
i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia danego procesu naboru. 

Klauzula informacyjna zawarta jest w każdym ogłoszeniu o naborze. 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW  

 

Aplikacje kandydatów złożone w formie elektronicznej zostają usunięte/zniszczone po upływie 3 
miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru. Jeżeli chcesz wycofać swoją aplikację lub 
odebrać ją skontaktuj się z nami. 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 

   

Poradnik dla kandydatów 
 

5 

 

KONTAKT W SPRAWIE PROWADZONYCH NABORÓW  

 

 

 

Wydział Kadr i Płac  

 

Osoby do kontaktu: 
Anna Wituła, tel. 22 45 90 467 

Joanna Legierska, tel. 22 45 90 523 

 

e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl 

 

KONTAKT 


