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Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  
Staż w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
 
Zapraszamy studentów IV/V roku i absolwentów kierunków związanych z naukami ścisłymi tj. 
matematyka, ekonomia, ochrona środowiska lub/i energetyka do odbycia bezpłatnego stażu / praktyk 
w Zespole Strategii Analiz i Aukcji (preferowany okres to 3-6 miesięcy). 
 
Zakres podstawowych obowiązków: 
Udział w projekcie pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania 
wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE PL – Centrum Analiz 
Klimatyczno-Energetycznych – climatecake.pl) finansowym ze środków LIFE, NFOŚiGW oraz IOŚ-PIB. 
Projekt dotyczy budowy modelu równowagi ogólnej CGE i modeli sektorowych (energetyki, transportu 
i rolnictwa) na potrzeby analiz m.in. dla rządu związanych z polityką energetyczno-klimatyczną Polski 
w kontekście polityki unijnej. Modele budowane są w środowisku General Algebraic Modeling System 
(GAMS). 
 
Zadania kandydata, w ramach realizowanego projektu, będą obejmowały: 
 tworzenie, rozwój i obsługa bazy danych dla modelu równowagi ogólnej (CGE)  

i towarzyszących tej bazie danych narzędzi analitycznych, 
 poszukiwanie informacji oraz danych statystycznych w zakresie ekonomii, energii, transportu  

i emisji gazów cieplarnianych, 
 udział w opracowywaniu scenariuszy dla modelu CGE,  
 udział w przygotowywaniu raportów, analiz, broszur i poradników prezentujących wyniki projektu 

m.in. w zakresie wpływu polityki energetyczno-klimatycznej na sektory gospodarki na modelu CGE,  
 udział w cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego, szkoleniach tematycznych, warsztatach 

projektowych, konferencjach. 

Poszukujemy osoby: 
 kreatywnej i zdecydowanej na rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie ochrony klimatu, 

modelowania ekonomicznego polityki klimatycznej i energetycznej, 
 optymistycznej i otwartej na nowe wyzwania, 
 z umiejętnościami analitycznymi,  
 z biegłą znajomością Excel Office, 
 dobrą znajomością języka angielskiego (wyszukiwanie danych na stronach angielskojęzycznych, 

komunikacja z obcokrajowcami), 
 posiadającej doświadczenie lub chętnej nauczyć się pracy w środowisku programowania General 

Algebraic Modeling System (GAMS), 
 mile widziane umiejętności z zakresu programowania. 

 
Oferujemy: 

 umowę na odbycie stażu / praktyk na czas określony w biurze w centrum Warszawy (okolice pl. 
Zawiszy), 

 elastyczny czas pracy oraz liczba godzin pracy w tygodniu, 
 możliwość rozwoju swoich kompetencji w obszarze ochrony klimatu, obsługi bazy danych, 

programowania, wyszukiwania informacji,  



 

 

 
 wsparcie zespołu ekspertów, 
 świetną atmosferę i bardzo dobre warunki pracy,  
 możliwość uczestnictwa w ciekawym projekcie finansowanym ze środków UE, 
 możliwość współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w temacie prowadzonych 

prac, 
 zdobycie doświadczenia w instytucie badawczym, 
 referencje / zaświadczenie po zakończeniu stażu / praktyk 
 
Gwarantujemy przyjazną atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Warunek konieczny do 
podjęcia współpracy to chęć do nauki, umiejętność współpracy, terminowość i dyspozycyjność oraz 
znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację. Zapewniamy, że zawsze 
znajdziemy czas na rozmowę i skonsultowanie twojej pracy przy dobrej kawie  !!! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dn. 28.02.2019 r. drogą elektroniczną 
na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Staż w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji”  

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.1110.2-KO.2018 w celu odbycia bezpłatnego stażu / praktyk 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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