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Nr ogłoszenia: DO.1110.36-OI.2021 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
zatrudni na stanowisko: 

Prawnik 

w Zespole Prawnym Ośrodka Rozwoju Systemów Informatycznych 

odpowiedzialny m.in. za obsługę prawną projektu 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 

w wymiarze pełnego etatu (preferowane) 

Miejsce pracy: 

Warszawa, ul. Chmielna 132/134 (centrum) 

Tryb zdalny łączony z hybrydowym 

Zakres obowiązków: 

• obsługa prawna działalności ORSI/IOŚ-PIB w tym:  
o rozwiązywanie zagadnień prawnych dotyczących bieżącej działalności ORSI oraz 

przygotowywanie opinii prawnych przede wszystkim z zakresu prawa 
administracyjnego i cywilnego; 

o opiniowanie krajowych oraz unijnych projektów aktów prawnych w ww. zakresie; 
o opiniowanie i przygotowywanie projektów umów; 
o opiniowanie i przygotowywanie odpowiedzi na pisma; 

• wsparcie od strony prawnej komunikacji prowadzonej przez IOŚ-PIB z urzędami (np. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, urzędy marszałkowskie); 

• opracowywanie projektów wewnętrznych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami 
prawa; 

• współpraca z Zespołem Radców Prawnych oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
obsługującymi IOŚ-PIB. 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe prawnicze (preferowane) albo administracyjne; 

• doświadczenie zawodowe zdobyte w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, departamencie 
prawnym w urzędzie, przedsiębiorstwie albo w kancelarii prawnej; 

• znajomość prawa administracyjnego, w tym m.in.: 
o ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
o ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (np. zagadnienia związane z Węzłem Krajowym Identyfikacji 
Elektronicznej) (będzie dodatkowym atutem); 

o ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
o ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (przede wszystkim w zakresie dotyczącym 

BDO); 
o ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
o ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (będzie dodatkowym atutem); 

• znajomość prawa cywilnego w zakresie sporządzania umów; 

• znajomość zagadnień dotyczących gospodarki odpadami będzie dodatkowym atutem; 
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• biegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, w tym doświadczenie w 
obsłudze prawnej w języku angielskim (mile widziany certyfikat potwierdzający znajomość 
języka), znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem; 

• znajomość pakietu MS Office. 

Dodatkowe pożądane predyspozycje kandydatów: 

• odpowiedzialność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultaty; 

• dobra organizacja pracy, umiejętność priorytetyzowania zadań w przypadku otrzymania 
kilku zadań równolegle, dobre umiejętności komunikacyjne z innymi pracownikami; 

• aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, samodzielność; 

• umiejętność współpracy w zróżnicowanym pod względem zawodowym zespole 
(inżynierowie, informatycy, ekonomiści). 

Oferujemy: 

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie; 

• dobre wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom; 

• ciekawą pracę w przyszłościowej dziedzinie; 

• spokojną atmosferę pracy; 

• pracę w centrum Warszawy (tryb zdalny łączony z hybrydowym); 

• podnoszenie kwalifikacji podczas szkoleń; 

• zajęcia językowe dofinansowane w znacznym stopniu przez pracodawcę; 

• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz szczepienia sezonowe; 

• dofinansowanie do biletów kolejowych i karnetów sportowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do  
28 lutego 2022 r. na adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie 
wiadomości „Rekrutacja – ORSI – prawnik”. 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji DO.1110.36-OI.2021 na stanowisko prawnik 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 rekrutacyjnym. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie aplikacje zostaną 
zniszczone, chyba że kandydat wyrazi dodatkowo zgodę na zachowanie dokumentów na potrzebę 
ewentualnych podobnych przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów. 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na 

stronie: http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1043 
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