
 

 

nr ogłoszenia: DO.1110.3-KO.2018 
 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

zatrudni osobę do Zespołu Rozdziału Uprawnień  

na stanowisko specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Miejsce pracy:  

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 
 

Zakres obowiązków: 

 przygotowanie analiz w zakresie przepisów prawa krajowego, wspólnotowego  
i międzynarodowego odnoszących się do zagadnień dotyczących zmian klimatu, bilansowania 
emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, w szczególności w obszarze objętym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS);  

 przygotowanie analiz merytorycznych i opiniowanie projektów założeń legislacyjnych do aktów 
prawnych i dokumentów rządowych oraz dokumentów Unii Europejskiej w zakresie zagadnień 
dotyczących systemu ETS;   

 oszacowanie ilościowe i jakościowe ww. projektów aktów prawnych i dokumentów; 

 przygotowanie analiz sytuacji na rynku systemów i instrumentów ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, w tym wdrażanie projektów redukcji emisji tych gazów – w zakresie uczestnictwa 
w systemie instalacji i operatorów statków powietrznych; 

 wykonywanie innych czynności i zadań niezbędnych dla prawidłowego wdrażania i realizacji polityk 
i instrumentów z zakresu ograniczania emisji gazów cieplarnianych w obszarze ETS; 

 udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach z zakresu zmian klimatu, bilansowania emisji 
gazów cieplarnianych i innych substancji; 

 udział w pracach grup roboczych na poziomie krajowym i unijnym z zakresu zmian klimatu, 
bilansowania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji; 

 opracowywanie opinii, analiz i propozycji stanowisk.  
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu ochrony środowiska, energetyki),  

 wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, 

 dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie B1 lub wyższym), 

 znajomość pakietu MS Office, w szczególność bardzo dobra znajomość MS Word i Excel, 

 dobrze widziana znajomość zagadnień dotyczących unijnej polityki klimatycznej (pakiet 
energetyczno-klimatyczny), 

 dobrze widziana znajomość specyfiki sektorów gospodarki z obszaru ETS.  
 

Wymagania dodatkowe: 

 dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, 

 rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań, 

 dobra organizacja pracy, systematyczność, 

 aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność, 

 wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i umiejętność pracy zespołowej. 



 

 

 
Oferujemy: 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 stabilne zatrudnienie, 
 przyjemne środowisko pracy i atmosfera w zespole, 
 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, w terminie do dn. 31.12.2018r. drogą elektroniczną 
na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca na stanowisku specjalisty w Zespole 
Rozdziału Uprawnień”  

Inne informacje: 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia:  
DO.1110.3-KO.2018 na stanowisko specjalisty w Zespole Rozdziału Uprawnień przez administratora, 
którym jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa 
Dyrektor Instytutu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji 
i zostaną zniszczone niezwłocznie. 

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane  
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez 
podania przyczyny. 
 
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów. 
 
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. 
 
 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych  
oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej 

 http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047 
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