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Załącznik nr 1  

 

OPIS WOLNEGO STANOWISKA   

1.  Nazwa i adres jednostki 

Urząd Gminy Dąbrowa, Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 

 

2. Stanowisko 

Stanowisko ds. Ochrony Powietrza (Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza)  

wymiar etatu – 1 (pełny etat) 

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska,  

ze wskazaniem, które z nich są  niezbędne, a które dodatkowe : 

I. Wymagania niezbędne: 

1. Gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia 

obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych). 

2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.). 

3. Brak karalności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4. Znajomość przepisów prawnych: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. oraz ustawy  ) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

5. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie inżynierskie kierunki: architektura, 

budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka  

lub pokrewne. 

6. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, Internet, poczta  

e-mail) oraz podstawowych urządzeń biurowych. 

7. Nieposzlakowana opinia. 

8. Dyspozycyjność. 

9. Samodzielność w działaniu. 

10. Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.  

11. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole. 

12. Odpowiedzialność, odporność na stres. 

13. Wysoka kultura osobista. 

 

II. Wymagania dodatkowe, wynikające z realizacji programu LIFE, które mają ułatwić 

      przyswojenie materiału w ramach studiów podyplomowych „Poszerzenie kompetencji 

      koordynatorów Programu Ochrony Powietrza” na Wydziale Mechanicznym Politechniki  

      Opolskiej:  
1) umiejętność stosowania matematyki dla opisu wybranych zjawisk zachodzących w 

przyrodzie; 

2) podstawowa wiedza w zakresie metrologii; 

3) rozumienie podstawowych praw fizycznych i chemicznych; 

4) rozumienie podstaw ekologii w tym zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku; 

5) podstawy obsługi komputera; 

6) umiejętności związane z korzystaniem z Aktów Prawnych; 

7) podstawy pisania projektów. 



4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku 

 

Zakres obowiązków na stanowisku ds. Ochrony Powietrza: 

1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu 

ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;  

2) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;  

3) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza 

zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących 

poprawy jakości powietrza w gminie;  

4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez 

inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów 

cieplarnianych; 

5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;  

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb 

 w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność 

energetyczną i  budujących świadomość społeczną w tym zakresie; 

7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla 

mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu  

z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;  

8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku  

(z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną);  

9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz 

ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;  

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Dabrowa w prowadzeniu skutecznej 

polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie  

|i angażowanie władz gminy;  

11) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Policją, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, przedsiębiorcami i liderami lokalnymi w zakresie 

działań związanych z ochroną powietrza;  

12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania (Projekt LIFE UMWO), rozliczanie wydatków 

związanych z funkcjonowaniem systemu;  

13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;  

14) stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;  

15) zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach przyjętego 

podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;  

16) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi 

organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);  

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 dla Gminnych Koordynatorów POP organizowanych 

przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO. 

20) wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej; 

21) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem urzędu / gminy, zleconych przez przełożonych. 
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 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

Praca biurowa w siedzibie pracodawcy. 

 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %. 

Wskaźnik wynosi poniżej 6 %. 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 

               Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie 

Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1 (biuro podawcze) lub pocztą,  

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. Ochrony Powietrza”,  

w terminie do dnia: 21.07.2021 r. do godz. 15:30. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie  

nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu). 

 

 

8.  Podpis zgłaszającego nowe stanowisko pracy. 

                                                                                                        Zastępca Wójta 

                                                                                                /-/     Marcin Oszańca 

 

9. Zgoda Wójta na rozpoczęcie procedury naboru na  nowe stanowisko pracy 

                                                                                                                   Wójt 

                                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 


