
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Stanowisko Inspektor ochrony środowiska 

Nazwa firmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Opis stanowiska 

Warunki pracy 
Praca w siedzibie Delegatury oraz praca w terenie w szczególnie trudnych warunkach 
środowiskowych. 
Możliwość zagrożenia korupcją. 
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele 
przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. 
Stres wynikający z kontaktów z przedstawicielami podmiotów gospodarczych. 
Praca biurowa przy monitorze ekranowym. 
Konieczność poruszania się po terenie Delegatury oraz po obszarze obejmującym działania 
kontrolne Delegatury (również miejsca trudno dostępne). 
Nietypowe godziny pracy.< br>Prowadzenie samochodu służbowego (również w warunkach 
terenowych).  

Zakres zadań 
• 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 o 
ochronie środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania 
dyrektyw UE w celu przekazania wymaganych informacji właściwym organom 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie  

• Obsługa komputera 
• Prawo jazdy kat. B 
• Podstawowa znajomość KPA oraz ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo 

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

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

• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Data wygaśnięcia 
oferty pracy 2016-11-15 00:00:00 

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_1395726.html 


