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Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu zapraszają wszystkie osoby, które
poszukują informacji z obszaru pracy i edukacji, chcą założyć firmę, rozpoczynają poszukiwanie pracy lub
zastanawiają się nad możliwością przekwalifikowania się do korzystania z możliwości konsultacji za
pomocą poczty elektronicznej.
Udzielamy konsultacji i informacji z zakresu:
podjęcia decyzji w sprawie wyboru zawodu czy przekwalifikowania
przygotowania się do poszukiwania pracy
poszukiwania źródeł informacji o zawodach i ścieżkach kształcenia
korekty dokumentów aplikacyjnych
przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej
przygotowania się do otwarcia działalności gospodarczej
możliwości i obszarów pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia

Konsultacje przez MS Teams
Zapraszamy wszystkie osoby, które chciały by odbyć profesjonalną rozmowę z doradcą zawodowym bez
wychodzenia z domu.
Na rozmowę za pośrednictwem MS Teams trzeba się wcześniej umówić. Można to zrobić telefonicznie
pod numerami:
22 532 22 04, 532 22 08, 532 22 41 – doradztwo zawodowe
22 532 22 12, 532 22 43 – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości
lub mejlowo: konsultacje@wup.mazowsze.pl

Konsulatcje mejlowe
Z konsultacji za pomocą poczty elektronicznej skorzystać można pisząc na adresy:
CIiPKZ w Warszawie
konsultacje@wup.mazowsze.pl
CIiPKZ Filia w Ciechanowie
konsultacje.ciechanow@wup.mazowsze.pl
CIiPKZ Filia w Ostrołęce
konsultacje.ostroleka@wup.mazowsze.pl
CIiPKZ Filia w Płocku
konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl
CIiPKZ Filia w Radomiu
konsultacje.radom@wup.mazowsze.pl
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CIiPKZ Filia w Siedlcach
konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl
Pisząc na powyższe adresy mejlowe prosimy, aby uwzględniać zapisy art. 63 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania
administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawiera co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, równie w przypadku zoenia podania w postaci
elektronicznej, i danie oraz czyni zado innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Informujemy także, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) dane
osobowe podane w mailach przesyłanych na powyższe adresy będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 0-205
Warszawa, w celu świadczenia poradnictwa i informacji zawodowej na odległość oraz dla celów statystycznych. Informujemy również, że osoby
korzystające z ww. usług mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów, co wynika z art. 63 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.
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