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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

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

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.  
W budynku brak jest przystosowań dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań 

 Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji 
ustalających warunki korzystania ze środowiska. 

 Prowadzi działania pokontrolne, w tym przygotowuje projekty wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, 
decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA. 

 Współdziała z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych 
służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej. 

 Przygotowuje niezbędne dane dla opracowania informacji i sprawozdań z realizacji zadań. 

 Uczestniczy w działaniach związanych z zanieczyszczaniem środowiska, w celu dokonania analizy 
przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

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

 Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 Podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców. 

 Podstawowa 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. 

 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 
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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/inspektor_7708545.html 
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