
Warszawa 

Główny specjalista 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 

 

  
o krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 

  

  
o częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 

  
o budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o 
odpowiedniej szerokości) 

  

  
o praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających 

pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem 

  

Zakres zadań 

 prowadzi sprawy związane z leśnictwem w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w tym związane z obsługą sektora użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz innymi inicjatywami na forum Unii Europejskiej 

 uczestniczy w pracach organów UE właściwych w sprawach sektora użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), w tym grup roboczych Rady Unii Europejskiej, oraz w 
pracach na forum Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

 współpracuje w obszarze leśnictwa i zmian klimatu, w szczególności sektora LULUCF, z właściwymi 
komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami podległymi Ministerstwa, jednostkami administracji 
centralnej, terenowej oraz instytutami badawczymi w kraju i za granicą (w tym z Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP), Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL), Biurem 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)), oraz Unią Europejską 

 bierze udział w przygotowywaniu opinii, wstępnych analiz projektów aktów prawnych (decyzji, 
komunikatów oraz rozporządzeń organów UE), a także skutków ich wdrażania w zakresie sektora 
LULUCF 

 uczestniczy w przygotowywaniu wkładów do rządowych dokumentów strategicznych i planistycznych, 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, materiałów na Komisje Sejmowe i Senackie w 
zakresie międzynarodowych przedsięwzięć związanych ze zmianami klimatu dot. ekosystemów leśnych 
i leśnictwa, w tym sektora LULUCF 



 

 koordynuje współpracę dwustronną w dziedzinie gospodarki leśnej z innymi krajami poprzez analizę 
stanu współpracy i proponowanie dalszych działań, organizowanie spotkań bilateralnych, wymianę 
informacji i wyznaczanie obszarów priorytetowych dla takiej współpracy 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk leśnych  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

 Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze leśnictwa albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora 
finansów publicznych 

 Znajomość ustaw: o lasach, o umowach międzynarodowych 

 Wiedza z zakresu prawnoorganizacyjnych uwarunkowań leśnictwa w UE i na forum ONZ 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 

 Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie 
analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/glowny-specjalista_7708752.html 
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