
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje 
kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Specjalista 
Miejsce pracy: Płock 

Ogłoszenie o naborze Nr 100226 

Warunki pracy 

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. 

Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w 
ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, 
udział w przeprowadzaniu kontroli, możliwość zagrożenia korupcją. Praca w systemie 

zmianowym, w uzasadnionych przypadkach w godzinach nadliczbowych. Praca 
wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz 
odporności na stres. 

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań 

 Przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia 

stopnia przestrzegania przez te podmioty wymagań ochrony środowiska. 
 Przygotowuje projekty działań pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych 

w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez skontrolowane 

podmioty. 
 Sprawdza realizację zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane podmioty w celu 

wyegzekwowania od nich usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli 

nieprawidłowości. 
 Raportuje w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez 

kontrolowane podmioty. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

w obszarze ochrony środowiska, administracji publicznej lub przemyśle 

 Dobra znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach, ustawy - Prawo wodne. 

 Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 Dobra znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców. 

 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. 
 Łatwość i skuteczność komunikacji. 
 Umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków w mowie i piśmie. 

 Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz 
urządzeń biurowych. 

 Prawo jazdy kat. B 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Korzystanie z pełni praw publicznych 



 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

 Kopia prawa jazdy 
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe 

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu 
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie wykształcenia 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2022-06-20 Decyduje data:stempla pocztowego / 
osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
Delegatura w Płocku 
ul. Kolegialna 15 

09-402 Płock 

Dane osobowe - klauzula informacyjna: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat 
przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie 
możliwy udział w naborze. • Administrator danych: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. 
Bartycka 110A 00-716 Warszawa, adres e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl. • Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wios.warszawa.pl. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie 
naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru 
stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko 
wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w 
miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM. • Okres 
przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z 
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego 
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). • Uprawnienia: 
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. 
Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również na zasadach określonych w RODO prawo 
do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem. Żądanie w tej sprawie można przesłać na 
adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. • 



Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 

https://www.praca.pl/specjalista_7107621.html 

https://www.praca.pl/specjalista_7107621.html

