
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na 

stanowisko: 

Specjalista 

Miejsce pracy: Warszawa 

Ogłoszenie o naborze Nr 113534 

Warunki pracy 

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania 
zadań: 

 praca administracyjno - biurowa, 
 zagrożenie korupcją, 
 użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka 

dokumentów), 
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, 
 oświetlenie naturalne i sztuczne, 

 praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających dp 
Urzędu. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w starej 

kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak 
podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z 
samozamykaczami). 

Zakres zadań 

 Prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, w celu 
ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie ich realizacji i eksploatacji. 

 Przygotowuje opinie o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony 
środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i 

eksploatacji. 
 Prowadzi postępowania administracyjneh w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięć w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w celu 

uszczegółowienia i doprecyzowania warunków zawartych w wydanej wcześniej 
decyzji środowiskowej. 

 Współpracuje przy sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań z działalności wydziału 

dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych postępowań, 
w celu poinformowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o liczbie i 
rodzajach prowadzonych postępowań oraz ich etapie. 

 Uczestniczy w aktualizacji bazy danych zawierającej informacje o prowadzonych 
postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o 
dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań, w celu ułatwienia 

społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii, 

biotechnologii, geografii, geologii, geodezji, gospodarki przestrzennej, leśnictwa. 



doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego 

w obszarze ochrony środowiska. 

 Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustaw: o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu 

postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej. 
 Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office) 
 Otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość , radzenie sobie w sytuacjach 

kryzysowych, skuteczna komunikacja. 
 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 Znajomość aktów prawnych: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo 
wodne, ustawa o odpadach. 

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 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

naboru. 
 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 doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2023-01-19 Decyduje data:stempla pocztowego / 

osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. H. Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa 

(z dopiskiem: WOOŚ-II.38/4-specjalista). 



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 i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 
22 556 56 02, e-mail: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl 
Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail:abi@warszawa.rdos.gov.pl. 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. W 
przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa 
realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z 
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 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; 
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. 221 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. c RODO 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też 
profilowan 

https://www.praca.pl/specjalista_7878345.html 

https://www.praca.pl/specjalista_7878345.html

