
 

 
Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa i woj. mazowieckie 

Stanowisko Inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji  

Nazwa firmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Informacje o 
firmie 

 
• Ogłoszenie nr: 175189 
• Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2015 r.  

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  

• Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
• poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  
• inspektor ochrony środowiska  
• do spraw kontroli podmiotów korzystających ze środowiska  
• w Wydziale Inspekcji  
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest ni ższy ni ż 
6%. 

• ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

Wymiar etatu: 1 
• Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urz ędu 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
ul. Bartycka 110A 
00-716 Warszawa  

Miejsce wykonywania pracy: 
• Warszawa i woj. mazowieckie  

Opis stanowiska 

Zakres zada ń wykonywanych na stanowisku pracy:  
• wykonywanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia 

przestrzegania przez te podmioty przepisów o ochronie środowiska oraz 
przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska  

• przygotowywanie projektów działań pokontrolnych w celu wyeliminowania 
stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez 
skontrolowane podmioty  

• sprawdzanie realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane 
podmioty w celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości  

• przygotowywanie materiału do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania 
dyrektyw UE w celu przekazania wymaganych informacji właściwym organom  

Warunki pracy 
• Warunki dotycz ące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonyw ania 

zadań 
 
Praca w siedzibie WIOŚ w Warszawie oraz w terenie również w warunkach 
szczególnie trudnych. 
Stres wynikający z kontaktów z przedstawicielami podmiotów gospodarczych. 
Praca biurowa przy monitorze ekranowym. 
Kontakty z pracownikami w innych wydziałach. 
Konieczność poruszania się po terenie Inspektoratu oraz po obszarze obejmującym 
działania kontrolne Inspektoratu (również miejsca trudno dostępne). 
Nietypowe godziny pracy (w przypadku pozostawania w gotowości na wypadek 
wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym 
poważnych awarii). 



 

 

Możliwość zagrożenia korupcją. 
Prowadzenie samochodu służbowego (również w warunkach terenowych). 

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanow iska pracy 
 
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze budynku. 
Dodatkowo lokalizacja miejsca pracy wymusza poruszanie się po budynku. Budynek 
jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda ,pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, korytarze odpowiedniej szerokości). 
Możliwość wystąpienia barier architektonicznych podczas pracy w terenie. 
Inne  
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: sprzęt komputerowy, meble oraz 
sprzęt biurowy. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w szafy aktowe.  

Wymagania 

Wymagania zwi ązane ze stanowiskiem pracy  
n i e z b ę d n e  

• wykształcenie : średnie  
• doświadczenie zawodowe/sta ż pracy : 3 miesiące doświadczenia zawodowego w 

zakresie ochrony środowiska 
• pozostałe wymagania niezb ędne : 

o obsługa komputera  
o prawo jazdy kat. B  
o podstawowa znajomość KPA oraz ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo wodne, o swobodzie 
działalności gospodarczej  

o znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie wytycznych w zakresie przestrzegana zasad służby cywilnej oraz w 
sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej  

wymagania dodatkowe  
• wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa lub pokrewne  

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 

2015-11-19 23:59:59 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/inspektor-ochrony-srodowiska-
w-wydziale-inspekcji_885974.html 


