Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 50945 z dnia 15 lipca 2019 r.
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DODATKOWE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz
do spraw: planowania monitoringu wód
w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu w Departamencie Monitoringu
Środowiska
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Opole

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich;
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do
wymagań osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska
związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami
prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z
uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju.
Prowadzenie stałego nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na
obszarze województwa. Dokonywanie weryfikacji lokalizacji punktów monitoringu wód w terenie
Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac związanych z weryfikacją kompletności oraz jakości
danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżącego monitoringu stopnia
wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Współpraca z Departamentem
w procesie opracowywania wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB
w zakresie wód na obszarze województwa
Udział w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach
systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu
zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych
monitoringowych o jakości wód. Zapewnienie administrowanie SI JWoda w zakresie planowania

monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikacja zgodności danych słownikowych z
wykazami wód.
Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in.
programów monitoringu, raportów i sprawozdań
Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i
opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji
dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
Opracowywanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy
potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE i innych zobowiązań
międzynarodowych oraz polityki ekologicznej państwa w celu określenia średniookresowych zadań dla
Inspekcji i innych jednostek uczestniczących w realizacji PMŚ
Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania
monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie
monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla
serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych
informacji nt. monitoringu i stanu wód
Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz
w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia,
biologia, geografia lub pokrewne, informatyka
znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących
monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy
2000/60/WE, 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Access,
PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
prawo jazdy kategorii B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS);
znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód;
znajomość obsługi baz danych;
znajomość metod statystycznych;

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 posiadania 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
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 29 lipca 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem: „119/DMŚ/RWMŚ/2019”

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).
Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po
przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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), a następnie przez
czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie
cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby
uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak

wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO,
konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej
można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również
osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

WZORY OŚWIADCZEŃ
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w
urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

