
    Wadowice, dnia 06.07.2021 r. 

Nr SON.2110.12.2021 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach  

ul. Batorego 2 

34-100 Wadowice 
 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

PODINSPEKTOR  - DORADCA DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA  

W  WYDZIALE  ŚRODOWISKA   

 
Projekt współfinansowany w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA 

„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, 

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA /LIFE19IPC/PL/000005, współfinansowanego ze środków instrumentu 

finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł (w tym Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

 
I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów: 

      1.   Wymagania niezbędne: 

      1)   formalne:  

a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (w rozumieniu przepisów                     

o szkolnictwie wyższym),   

b) co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach np.: 

pozarządowych, studenckich itp., 

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

e) nieposzlakowana opinia, 

 

2) pozostałe: 

a) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet), 

b) ogólna znajomość zagadnień dotyczących klimatu, ochrony środowiska, energii odnawialnej, 

ochrony powietrza itp., 

c) znajomość aktów prawa krajowego oraz dokumentów strategicznych (Prawo ochrony 

środowiska, Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Ustawa o odnawialnych źródłach energii, 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, itp.) i UE dot. emisji CO2 (Polityka 

klimatyczno-energetyczna do roku 2030 i 2050), przepisów prawa z zakresu administracji 

publicznej (w tym samorządu terytorialnego) oraz podstawowych przepisów Prawo zamówień 

publicznych,  

d) odpowiedzialność i wysokie zdolności organizacyjne,   

e) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej, 

f) gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia 

obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),  

g) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych                    

i prowadzenia spotkań.  

 

2.   Wymagania dodatkowe: 

1) wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, energetyki, odnawialnych 

źródeł energii, budownictwa lub kierunków pokrewnych,   

 

2) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym,    



3) doświadczenie w pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych                     

i UE,  

4) doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, samorządowej lub w instytucjach 

powołanych do ochrony środowiska,  

5) doświadczenie w zakresie realizacji projektów, organizacji spotkań i wydarzeń, 

przygotowywania raportów, opracowań, planów, itp.,  

6) doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, 

efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,  

7) doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,  

8) doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, itp.), 

studiów wykonalności, dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem (np. planów 

gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, planów adaptacji do zmian 

klimatu, planów zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe i energię elektryczną, planów 

zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.), 

9) ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, efektywności 

energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, gospodarki odpadami, zarządzania gospodarką 

wodną, profesjonalnej prezentacji, itp.  

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Realizacja powierzonych obowiązków wynikających z realizacji Projektu LIFE 

EKOMAŁOPOLSKA, zgodnie z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi:  

1. Współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian 

klimatu:  

• opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących                    

w kompetencjach powiatów/miast na prawach powiatów (włączenie kwestii działań 

klimatycznych do powiatowych planów i strategii np. programu ochrony środowiska, planów 

adaptacji do zmian klimatu, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych 

planów transportowych, itp.),  

• wsparcie gmin w opracowaniu, aktualizacji i integracji gminnych dokumentów strategicznych 

(włączenie kwestii działań klimatycznych do gminnych planów i strategii np. programów 

ochrony środowiska, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej 

emisji, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe                

i energię elektryczną, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów 

transportowych, itp.),  

2. Pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego:  

• wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza,  

• koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego, 

itp.,  

• współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim,  

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze powiatu,   

• inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach (w zakresie 

ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.),  

• doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa 

energooszczędnego,  

• wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół                  

i budynków użyteczności publicznej,  

• wsparcie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza i klimatu, 

promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.  

3. Nadzór nad inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w powiatach i inwentaryzacją źródeł 

ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii we współpracy z gminami (w tym 

organizacja spotkań w celu dokonania pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie całego 

Powiatu).  



4. Identyfikację budynków publicznych zarządzanych przez powiat w celu poprawy 

efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je 

neutralnymi dla klimatu.   

5. Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla powiatów na realizację zidentyfikowanych 

potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza (w obszarach podlegających kompetencjom 

powiatu) i udzielenie pomocy gminom (w obszarach wchodzących w zakres kompetencji 

gmin) we wdrażaniu środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu określonych        

w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony 

Powietrza.  

6. Prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno–informacyjnych w zakresie ograniczenia zmiany 

klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa 

niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej                  

i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu oraz współpraca przy ich realizacji 

z gminami na terenie Powiatu.  

7. Organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do 

identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem.   

8. Współpraca z władzami Powiatu w prowadzeniu skutecznej polityki klimatyczno– 

energetycznej oraz poprawy jakości powietrza – dostarczanie wsparcia decydentom, 

informowanie i angażowanie władz powiatu i gmin.  

9. Zapewnienie urzędnikom gminnym konsultacji w zakresie: OZE i budynków 

energooszczędnych, rozwoju usług transportu publicznego na poziomie gminnym i ich 

integracji na szczeblu powiatowym, neutralności klimatycznej budynków publicznych, 

zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami, a także 

źródła finansowania wyżej wymienionych działań,  

10. Współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi władzami powiatowymi i gminnymi, 

przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, 

lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi, 

itp.  

11. Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu         

i powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, ekspertami ds. energetyki 

WFOŚiGW w Krakowie, etc.).  

12. Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizacji Projektu, rozliczanie wydatków 

związanych z funkcjonowaniem Projektu.  

13. Zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do doradcy ds. klimatu i środowiska 

(Ekodoradcy) w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi 

zidentyfikowanymi ryzykami.   

14. Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

15. Stała współpraca z Zespołem Zarządzającym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego oraz Centrum Kompetencji.  

16. Przekazywanie Zespołowi Zarządzającemu oraz władzom Powiatu informacji na temat 

ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie 

zostało mu powierzone.  

17. Aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie.  

18. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.  

19. Udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez Zespół 

Zarządzający Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

 
III. Warunki pracy: 

1. Miejsce pracy: Wadowice.  

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas trwania 

projektu pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla 

Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.  



W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa 

zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy. W trakcie trwania tej umowy  organizowana 

jest dla pracownika służba przygotowawcza trwająca nie dłużej niż 3 miesiące i kończąca się 

egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem 

niezbędnym dalszego zatrudnienia pracownika.  

3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 

4. Praca samodzielna kontrolowana przez bezpośredniego przełożonego w zakresie realizacji 

zadań. 

5. Stanowisko wymaga dużej samodzielności działania, wiedzy, komunikatywności, gotowości 

do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań. 

6. Kontakty zewnętrzne: z innymi urzędami, interesariuszami itp.  

7. Warunki techniczne: stanowisko zorganizowane jest w pomieszczeniu biurowym, 

wyposażonym w komputer z monitorem ekranowym i drukarkę.  

 

     

IV. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny. 

2) Życiorys zawierający następujące dane: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) dane kontaktowe, 

d) wykształcenie, 

e) kwalifikacje zawodowe, 

f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

3) Oświadczenie: 

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.  

4) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu poświadczającego 

wykształcenie. 

5) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów 

potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego.  

6) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających  

posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczające spełnienie wymagań dodatkowych). 

 

 

Przez potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy rozumieć kserokopię dokumentu 

zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz 

z datą i czytelnym podpisem kandydata.  

 

 

V. Poza obywatelami polskimi o stanowisko podinspektora mogą ubiegać się obywatele Unii  

Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym 

wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy 

publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada 

znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie 

cywilnej.  

 

 

VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 



W czerwcu 2021  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym                

w Wadowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%. 

 
VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) List motywacyjny i życiorys winny być podpisane przez kandydata. Wymagane dokumenty 

(pkt IV) należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem  i nazwiskiem oraz 

adresem zwrotnym, w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Wadowicach przy ul. Batorego2                         

na dzienniku podawczym lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wadowicach 

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora – doradcy ds. klimatu                      

i środowiska w Wydziale Środowiska” w terminie do dnia 16.07.2021 r. do godziny 14.30. 

2) Aplikacje niekompletne oraz złożone do Starostwa po terminie określonym w pkt 1 (powyżej), 

nie będą rozpatrywane (o terminowym złożeniu aplikacji decyduje data wpływu do 

Starostwa). 

3) Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres biuro@powiat.wadowice.pl 

muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.  

 
 

VIII. Dodatkowe informacje: 

1) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych                     

i  Zarządzeniem Nr 32.2017 Starosty Wadowickiego z dnia 08.06.2017 r. 

2) Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym 

zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną  poinformowani   o terminie i miejscu 

przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. 

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach (www.bip.pl) oraz tablicy informacyjnej   

w siedzibie przy ul. Batorego 2. 

4) W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia 

pracy na ww. stanowisku. 

 

      IX. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów: 

W związku z realizacją wymagań 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy 

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email iod@powiat.wadowice.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 22
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych  na podstawie 

wyrażonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem terminów archiwizacji określonych przez 

ustawy kompetencyjne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; 

mailto:biuro@powiat.wadowice.pl
http://www.bip.pl/


c) Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 

RODO; 

e) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO. 

8. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, jednak ich niepodanie może skutkować nieuwzględnieniem złożonej aplikacji 

i uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


