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Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
P R O C E D U R A 

 
 
Tytuł:  Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(tzw. „nabór zewnętrzny”).    

 
Cel: Realizacja obowiązku nałożonego na Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW, Narodowy Fundusz) 
ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( t.j.: Dz. U.  
z 23.10.2013 r., poz. 1232 z późn. zm. ) w zakresie zatrudniania pracowników 
w Biurze NFOŚiGW na wolne stanowiska pracy oraz art. 942 Kodeksu pracy 
w sprawie obowiązku informacyjnego pracodawcy.  

 
Określenie jednolitych zasad postępowania w trakcie naboru kandydatów  
do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze NFOŚiGW.  
 
Otwarty i konkurencyjny tryb pozyskiwania najlepszych kandydatów.  

  
Zakres: Procedura obejmuje opis postępowania przy realizacji procesu naboru 

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze NFOŚiGW 
w zakresie: 
a) rozpoczęcia procesu,  
b) komisji kwalifikacyjnej, 
c) zasad przeprowadzenia danego naboru, 
d) ogłoszenia o naborze, 
e) realizacji procesu, 
f) zatrudnienia kandydata lub zamknięcia procesu naboru bez jego 

rozstrzygnięcia,  
g) archiwizowania dokumentów oraz monitorowania procesu. 

 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze NFOŚiGW 

jest otwarty i konkurencyjny.  
2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy organizuje Zespół Zarządzania 

Personelem (dalej: ZP) we współpracy z daną samodzielną komórka organizacyjną 
(dalej: SKO), wnioskującą o jego przeprowadzenie.  

3. Limit średniorocznego zatrudnienia na dany rok określa Plan finansowy NFOŚiGW, 
opisany w szczegółach z podziałem na poszczególne samodzielne komórki 
organizacyjne w wewnętrznym Planie zatrudnienia w Biurze NFOŚiGW na dany rok. 

4. Wolne stanowisko pracy wynika z różnicy bieżącego stanu zatrudnienia                          
w SKO i stanu zatrudnienia określonego w obowiązującym w Biurze NFOŚiGW 
wewnętrznym planie zatrudnienia na dany rok. Procedura naboru może również zostać 
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wszczęta na stanowisko obsadzone, w następstwie decyzji Prezesa Zarządu  
o odejściu/przeniesieniu pracownika piastującego obecnie to stanowisko. 

5. Gromadzenie i przechowywanie dokumentów (aplikacji) kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Narodowym Funduszu odbywa się wyłącznie w ZP, a następnie 
w tzw. archiwum kadrowym, z zastrzeżeniem punktu II.38-40. 

6. Nabór prowadzony jest co najmniej w dwóch etapach, tj.: weryfikacji formalnej  
i rozmowy kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem punktu II.7.  

7. Aplikacje mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli aplikacje 
składane są elektronicznie akceptowalna jest jedynie nieedytowalna forma 
dokumentów np. format .pdf, .jpg.  

8. Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w aplikacjach w języku obcym 
muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski. 
 

II. PROCES NABORU KANDYDATÓW 
 

      Rozpoczęcie procesu 
1. Kierujący SKO składa do ZP wniosek o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko 

pracy (dalej: wniosek). Wniosek winien zawierać: nazwę (rodzaj) stanowiska, wymiar 
czasu pracy, usytuowanie w strukturze organizacyjnej Biura NFOŚiGW  
i przewidywany zakres obowiązków - zadania wiodące, niezbędne oraz dodatkowe 
wymagania kwalifikacyjne, składniki i przedział planowanego wynagrodzenia 
miesięcznego oraz propozycje osób do komisji kwalifikacyjnej (dalej: komisja). Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

2. Wniosek, po zaopiniowaniu przez pracownika ZP, zostaje przedłożony do akceptacji 
nadzorującego członka Zarządu lub Dyrektora Biura, a następnie Prezesowi Zarządu 
do zatwierdzenia. Zatwierdzony wówczas zostaje również skład komisji. 

Komisja kwalifikacyjna 
3. Komisja składa się co najmniej z 4 członków: 

a) kierujący SKO zgłaszający wolne stanowisko pracy lub osoba przez niego 
upoważniona,  

b) pracownik, specjalista w danej dziedzinie z tej lub innej SKO, 
c) kierownik ZP lub osoba przez niego wskazana,  
d) pracownik ZP jako sekretarz. 

4. Przewodniczącym komisji jest kierownik ZP lub osoba przez niego wskazana,  
z zastrzeżeniem pkt. II.5. 

5. Przewodniczącym komisji jest członek Zarządu lub Dyrektor Biura nadzorujący SKO 
wnioskującą o nabór, jeśli wchodzi w skład komisji. 

6. Członkowie komisji podpisują część A oświadczenia o bezstronności i zachowaniu 
poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. W przypadku 
niepodpisania tego oświadczenia przez członka komisji, zostaje on wykluczony z jej 
składu, a przewodniczący komisji występuje do Prezesa Zarządu o powołanie nowej 
osoby. 

Zasady przeprowadzenia danego naboru 
7. Komisja ustala zasady przeprowadzenia danego naboru (dalej: zasady). Może podjąć 

decyzję, m.in. o przeprowadzeniu dodatkowych etapów naboru, w szczególności: testu 
wiedzy merytorycznej, testu praktycznego typu „case study”, testów weryfikujących 
znajomość języka obcego.  

8. Zasady zawierają w szczególności: 
a) liczbę i opis etapów naboru, 
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b) metody i techniki  naboru, 
c) sposób dokonywania ocen, w tym narzędzia weryfikacji kandydatów, 

punktację i skale ocen, 
d) kryteria i liczbę kwalifikacji kandydatów w kolejnych etapach naboru. 

9. Kierujący SKO wnioskującej o nabór przygotowuje i przekazuje komisji część 
merytoryczną do narzędzi stosowanych w naborze. 

10. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu naboru 
kandydatów na wolne stanowiska pracy mają obowiązek zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji dotyczących stosowanych narzędzi naboru oraz kluczy 
odpowiedzi. 

Ogłoszenie o naborze 
11. Na podstawie zatwierdzonego wniosku, jak również ustalonych zasad, ZP sporządza 

projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy (dalej: 
ogłoszenie), wskazując w nim w szczególności: 
a) rodzaj stanowiska i przewidywany zakres obowiązków - zadania wiodące,  
b) wymiar czasu pracy, 
c) miejsce wykonywania pracy, 
d) niezbędne oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne,   
e) rodzaj i formę dokumentów aplikacyjnych,  
f) termin, godzinę i miejsce ich składania 

Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.  
Ogłoszenie akceptuje komisja wskazując jednocześnie potrzebę jego dodatkowej 
publikacji w prasie, Internecie itp.  

12. Po akceptacji projektu ogłoszenia ZP niezwłocznie publikuje treść ogłoszenia  
o naborze i zasady jego przeprowadzenia: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP), 
b) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy 

ogłoszeń w budynku 3A, 
c) wewnętrznej sieci informatycznej NFOŚiGW, 
d) ewentualnie składa zamówienie publikacji ogłoszenia zgodnie z decyzją komisji. 

13. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 
krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.  

Realizacja procesu 
14. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu naboru 

kandydatów na wolne stanowiska pracy nie mogą przystąpić do tego naboru. 
15. ZP gromadzi składane przez kandydatów aplikacje.  
16. Po upływie terminu składania dokumentów ZP sprawdza je pod względem 

formalnym. Rozpatrywane są jedynie aplikacje złożone w terminie i kompletne. 
17. Aplikacje kompletne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty 

wskazane w ogłoszeniu. W przypadku dokumentów składanych w formie: 
a) papierowej: wymagane są własnoręcznie podpisane życiorys (CV), list 

motywacyjny i oświadczenia, 
b) elektronicznej – jak wyżej, koniecznie w formie nieedytowalnej (wykluczona jest 

forma edytowalna, m.in. format Word); maksymalna wielkość załączników 
wynosi 15MB.  

18. Z uwagi na organizację procesu naboru, jego płynność i terminowość, aplikacje 
niekompletne lub wadliwie sporządzone nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,  
z zastrzeżeniem pkt II.19. 
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19. W sytuacji, gdy wpłynie nie więcej niż 10 aplikacji, dopuszcza się możliwość ich 
jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii 
NFOŚiGW. Komisja określa formę i  termin składania uzupełnianych dokumentów. 
ZP realizuje to zadanie. Niedotrzymanie przez kandydata terminu i formy 
uzupełnienia dokumentów powoduje uznanie jego aplikacji za niespełniającą 
wymagań formalnych. 

20. Komisja tworzy listę kandydatów spełniających i niespełniających wymagań 
formalnych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

21. Członkowie komisji podpisują część B oświadczenia o bezstronności i zachowaniu 
poufności. W przypadku wyłączenia się członka komisji z jej prac (konflikt w zakresie 
bezstronności), przewodniczący komisji występuje do Prezesa Zarządu o powołanie 
nowej osoby. 

22. ZP niezwłocznie upowszechnia listę kandydatów spełniających wymagania formalne: 
a) w BIP, 
b) w miejscu powszechnie dostępnym w Biurze NFOŚiGW – tablica ogłoszeń  

w budynku 3A 
23. ZP informuje kandydatów spełniających wymagania formalne o dalszych 

czynnościach związanych z naborem drogą telefoniczną lub e-mailową. 
24. Poszczególne, kolejne etapy naboru są traktowane odrębnie w relacji zaliczony 

- zakwalifikowany do kolejnego etapu/niezaliczony - niezakwalifikowany  
do kolejnego etapu. Wyniki każdego etapu naboru zatwierdza komisja kwalifikacyjna. 
Osiągnięta przez kandydata punktacja w kolejnych etapach naboru nie podlega 
sumowaniu. 

25. Tożsamość kandydatów potwierdzana jest na podstawie przedłożonego dokumentu  
ze zdjęciem. 

26. Ostatnim etapem procesu naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej każdy z członków komisji wypełnia kartę oceny kandydatów, której 
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.  

27. W uzasadnionych przypadkach komisja może poprosić kandydatów dopuszczonych  
do etapu rozmowy kwalifikacyjnej o przedstawienie oryginalnych dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu. 

28. Dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje  
od poprzednich pracodawców. 

29. Efektem pracy komisji w etapie rozmowy kwalifikacyjnej jest sporządzenie listy 
kandydatów biorących udział w tym etapie, uszeregowanej według przyznanej 
punktacji. W sytuacji, gdy jest dwóch lub więcej kandydatów o tej samej liczbie 
otrzymanych punktów, komisja przeprowadza głosowanie, a jeżeli nadal zachowana 
jest równa punktacja - decyduje głos przewodniczącego. Z głosowania komisja 
sporządza notatkę służbową. 

30. Z przeprowadzonego naboru komisja sporządza protokół zawierający 
w szczególności: 

a) określenie stanowiska pracy, na które prowadzony był nabór,  
b) liczbę kandydatów, 
c) wyniki poszczególnych etapów tego naboru, 
d) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, 

uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze,  

e) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,  
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f) uzasadnienie dokonanego wyboru.  
31. Protokół zatwierdza Prezes Zarządu. W przypadku jego niezatwierdzenia nabór 

zostaje unieważniony. 
32. Do czasu zatwierdzenia protokołu, komisja może unieważnić nabór bez podania 

przyczyn. 
Zatrudnienie kandydata lub zamknięcie procesu naboru bez jego rozstrzygnięcia 
33. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia przez kierującego SKO zgłaszającą wolne 

stanowisko pracy - wniosku o zatrudnienie najlepszego kandydata (kandydatów), 
drogą służbową do Prezesa Zarządu, za pośrednictwem ZP. 
W odniesieniu do pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes 
zasięga opinii Zarządu NFOŚiGW. 

34. ZP sporządza informację o wyniku naboru i upowszechnia ją w terminie 14 dni  
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku 
gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, poprzez jego 
niezwłoczną publikację: 

a) w BIP, 
b) w miejscu powszechnie dostępnym w Biurze NFOŚiGW – tablica ogłoszeń  

w budynku 3A. 
35. Informacja ta zawiera pełną nazwę i adres NFOŚiGW, określenie stanowiska pracy, 

imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo 
uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata. 

36. ZP przekazuje drogą telefoniczną lub mailową informację o wyniku naboru wszystkim 
kandydatom biorącym udział w ostatnim etapie naboru. 

37. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy                 
od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku 
kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole                        
tego naboru.  

Archiwizowanie dokumentów oraz monitorowanie procesu 
38. Aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów 

w terminie 12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają 
archiwizowane zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Rzeczowym 
wykazem akt i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu.  

39.  Aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte                      
z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie  
12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają archiwizowane 
zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Rzeczowym wykazem akt  
i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu. 

40. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru zostaje, zgodnie z obowiązującym  
w Narodowym Funduszu Rzeczowym wykazem akt, archiwizowana po upływie 12 
miesięcy od zakończenia naboru (sprawy) i przechowywana w zasobach archiwum 
kadrowym przez okres 2 pełnych lat, po czym ulega zniszczeniu po uzyskaniu zgody 
Dyrektora Archiwum Akt Nowych. 

41. W przypadku unieważnienia naboru stosuje się odpowiednio punkty 38-40. 
42. ZP prowadzi w formie elektronicznej ewidencję naborów. Dostęp  do ewidencji mają 

wyłącznie pracownicy ZP, członkowie Zarządu oraz Dyrektor Biura.  
43. ZP monitoruje na bieżąco wskaźnik sprawności obejmujący średni czas realizacji 

procesu naboru, liczony od dnia decyzji Prezesa Zarządu w sprawie przeprowadzenia 
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naboru na wolne stanowisko pracy i zatwierdzającej skład komisji, do dnia decyzji 
Prezesa Zarządu zatwierdzającej protokół. 

 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy 
 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o bezstronności i zachowaniu poufności  
 Załącznik nr 3 – Wzór ogłoszenia o naborze  
 Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny kandydatów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
  
 


