
 

 

Nr ogłoszenia: DO.1110.5-KO.2019 

                            

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

 
Zatrudni eksperta na stanowisku specjalisty w zakresie monitorowania i weryfikacji emisji 

w Zespole Monitorowania i Weryfikacji Emisji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
 
Miejsce pracy:   

Warszawa, ul. Chmielna 132/134  

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)  
 
  
Zakres podstawowych obowiązków:  

1. Opiniowanie dokumentacji zgodnie z wymogami zawartymi w aktach prawnych w zakresie EU 

ETS (opiniowanie planów monitorowania wielkości emisji, planów pobierania próbek i raportów 

w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania). 

2. Analiza i ocena zweryfikowanych raportów na temat wielkości emisji i sprawozdań  

z weryfikacji pod względem kompletności, poprawności oraz zgodności z wymaganiami 

określonymi w przepisach i zatwierdzonym planie monitorowania wielkości emisji. 

3. Zbieranie i analiza danych dotyczących zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie 

Inwestycyjnym oraz sporządzanie sprawozdań i raportów w tym zakresie.  

4. Opracowywanie zestawień, przeglądów, raportów i analiz. 

5. Opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń. 

6. Współpraca z organami administracji publicznej. 

7. Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, grupach 

technicznych ekspertów i innych spotkaniach.  

8. Wykonywanie zadań analitycznych i eksperckich wspomagających udział przedstawicieli Polski 

w międzynarodowych grupach roboczych. 

9. Analiza merytoryczna projektów założeń legislacyjnych do aktów prawnych i dokumentów 

rządowych. 

10. Opracowywanie założeń dla regulacji prawnych dotyczących systemu handlu uprawnieniami do 

emisji, innych regulacji związanych z realizacją zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie 

ochrony klimatu. 

Wymagania:  
1. Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe. 

2. Wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, energetyka). 

3. Znajomość zagadnień w zakresie EU ETS. 

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows, dobra znajomość programu 

Excel.  

6. Umiejętności analityczne w zakresie przeprowadzenia analiz związanych z aspektami 

środowiskowymi. 

7. Kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.  



 

 

8. Rzetelność i wysoka dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań. 

9. Umiejętność pracy w zespole. 

10. Umiejętność pracy pod presją czasu. 

11. Dodatkowym atutem będzie umiejętność sporządzania raportów na temat wielkości emisji 

gazów cieplarnianych. 

Oferujemy:  
1. Atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

2. Możliwość współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w temacie prowadzonych 

prac. 

3. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

4. Przyjemne środowisko pracy i atmosfera w zespole. 
5. Zajęcia językowe dofinansowane przez pracodawcę. 
6. Opiekę medyczną. 
7. Karnety sportowe. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 31.01.2019 r.:   
drogą elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca w Zespole 
Monitorowania i Weryfikacji Emisji” lub na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Praca  
w Zespole Monitorowania i Weryfikacji Emisji” (decyduje data wpływu do KOBiZE).  
 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia:  
DO.1110.5-KO.2019 na stanowisko specjalisty w Zespole Monitorowania i Weryfikacji Emisji 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. 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.  
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.  
 
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. 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez 
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu. 
 

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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