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Stanowisko Specjalista 

Nazwa firmy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Opis 
stanowiska 

Warunki pracy 
- praca przy komputerze, 
- brak w budynku barier architektonicznych, 
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, 
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz m.in. uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych 
przy Komisji Europejskiej, 
- stres związany z pracą pod presją czasu.  
Zakres zadań 

• Wypracowywanie na poziomie krajowym rozwiązań oraz współpraca z właściwymi 
jednostkami/instytucjami w zakresie realizacji Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG w 
celu zapewnienia poprawności realizacji przepisów krajowych i unijnych. 

• Prowadzenie spraw oraz współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej 
(RZGW) w zakresie wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego oraz ustalania dla tych obszarów 
programów działań . 

• Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dla Komisji Europejskiej raportów 
ze stanu oraz efektów wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce. 

• Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac grupy rolno-środowiskowej oraz 
uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych utworzonych m.in. 
na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Wspólnej Strategii 
Wdrażania (Common Implementation Strategy) oraz Międzynarodowej Komisji Ochrony 
Odry przed Zanieczyszczeniem. 

• Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu wybranych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz realizowanie prac związanych z tworzeniem i 
opiniowaniem aktów prawnych w ramach legislacji obiegowych.  

• Współpraca z pozostałymi pracownikami wydziału w zakresie zajmowanego 
stanowiska, a w szczególności w zakresie identyfikacji presji rolniczych oraz realizacji 
działań wynikających z Dyrektywy Azotanowej w programie wodno-środowiskowym 
kraju celu zapewnienie zgodności między Dyrektywą 2000/60/WE oraz Dyrektywą 
91/676/EWG. 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 
wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej  

• znajomość języka angielskiego na poziomie b. dobrym 
• znajomość przepisów ustawy Prawo wodne oraz Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG 
• wiedza w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym wpływu działalności 

rolniczej na środowisko 
• znajomość funkcjonowania prawa krajowego i unijnego 
• umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania 
• rzetelność i terminowość 
• zorientowanie na osią ganie celów 
• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe 

• czynna znajomość oprogramowania GIS 
• dyspozycyjność 
• asertywność 
• znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i kodeksu postępowania 

administracyjnego 
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu 
• umiejętność współpracy 
• samodzielność i inicjatywa 
• Skuteczna komunikacja - łatwość formułowania wypowiedzi i pisania tekstów. 

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 
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Kontakt Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/specjalista_1532392.html 



 


