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Warszawa, 21 listopada 2017 r.

WOU-SK.21o.6.2o17

wg rozdzielnika

nawi4zuj4c do pisma

z6

listopada br., dotycz4cego poziomu wyksztalcenia
wskazanego w ogloszeniu na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw
zabltk6w archeologicznych l' Wojew6dzkim UrzQdzie Ochrony Zabltk6w w Warszawie,
uprzejmie informujq, 2e w)'magania wskazane w ogloszeniu b1'ly zgodne z tabel4 nr IV
okre6lajqc4 grupy stanowisk urzQdniczych, wykazy stanowisk w poszczeg6lnych grupach

oraz hrvalifikacji zawodonych \\S.maganych do wykonl'lvania pracy na stanowiskach
urzqdniczych w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizaclinych
stanowi4cych aparat pomocniczy kierownik6w zespolonych sluZb, inspekcji i straZy
wojerv6dzkich oraz kieror,r'nik6rv powiato$'ych sluib, inspekcji i straiy zawaft4
w zal4czniku r$ 1 do Rozporzqdzenia Prezesa RqdA Ministr6u z 29 stAcznia 2016 r.
w sprawie okreilenia stanowisk urzgdniczgch, wymaganych kwalifikacji zawodougch,

stopni sluibowgch urzqdnik6u sluiby cywilnej, mnoinik6w
uynagrodzenia oraz szczeg6lotuych zasad ustalqnia

do

ustelenie

i

uyplacania innych tuiadczeri
przAsfugujqcych czlonkom korpusu sluiby cywilnej (Dz. U. 2016 poz.725). Stano\^,'isko
starszego inspeLtora naleiy do gmpy stanowisk specjalistycznych w sluibie qrvilnej,
a w]'lnagane kwalifikacje zostaly wskazane jako .wytsztalcenie 6rednie. Jednocze6nie,

pkt r3 objasnieii do wzoru opisu stanowiska pracy niebgd4cego uy2sz1,m
stanowiskiem w slu2bie clwilnej zawartych w Zarzqdzeniu nr 57 prezesa Radg
Ministr6w z dniq 24 lipca zot5 r- zmieniojqcego zarzqdzenie w sprawie zasad
zgodnie z

dokonywania opis6w i uLartotciowania stanowisk pracA w sfuibie cyuilnej (M.p. poz.
724), \4ymagania niezbqdne sE to \almagania minirnalne konieczne do podjqcia pracy

na danym stanowisku pracy

i

zapemiaj4ce prawidlowe rykonl.nanie zadaf na tl.Tn
stanowisku. Niemniej nie stanowi to przeszkody do w]'lonienia os6b posiadaj4cych
kr,ralifikacje wy2sze

nii

wskazane w ogloszeniu o naborze.

Nab6r na stanowisko starszego inspektora do spraw zabytk6w archeologicznych
nie zostal anulowany z uwagi na przejqcie od listopada br. spraw od Stolecznego
Konserwatora Zabltk6w i potrzebg pilnego zapemienia obsady kadrowej, w celu
sprarurej realizacji zadari.
Jednocze6nie pragng poinformowa6, 2e obie kandydatki rylonione

w

procesie

naboru posiadajq wyksztalcenie wyisze magisterskie archeologiczne oraz do6wiadczenie
zawodowe zwi4zane z badaniami archeologicznl.mi i ochron4 zabpk6w.
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