
Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Młodszy specjalista 

Nazwa firmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie 

Informacje o firmie 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Opis stanowiska 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 

 

 

 zagrożenie korupcją 

 

 permanentna obsługa klientów zewnętrznych 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 

 

 budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poruszających si ę na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy 
oraz drzwi o odpowiedniej szerokości) 

 

 praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń 
umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem 

 

Zakres zadań 

 Prowadzi analizę i kontrolę ustalania i wnoszenia opłat eksploatacyjnych, opłat za 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w 
górotworze 

 Przygotowuje zestawienia i analizy dotyczące opłat eksploatacyjnych będących we 
właściwości Ministra 

 Współpracuje z wierzycielami opłat (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) w zakresie ich 
ustalania i uiszczania 



 

 Udziela informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów prawa z 
zakresu działania Wydziału 

 Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowuje projekty 
decyzji 

 Obsługuje strony postępowań administracyjnych udzielając im informacji o 
okolicznościach faktycznych i prawnych prowadzonych spraw oraz umożliwiając 
zapoznanie się z aktami sprawy 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe w zakresie geologii lub prawa lub administracji lub ekonomii lub 

finansów i rachunkowości  

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego  

 Znajomość ustaw Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania 
administracyjnego 

 Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym 

 Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze 
sprawdzającej 

 Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na 
osiąganie celów, myślenie analityczne 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korz ystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 
Data wygaśnięcia 

oferty pracy 
2023-03-21 00:00:00 

Kontakt 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 

pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/mlodszy-

specjalista_8057712.html 
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