
OGŁOSZENIE
z dnia 12 grudnia 2016 roku

nr sprawy: PK.2110.2.2016.DW

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy Pl. Św. Józefa
5,  62-800  Kalisz  ogłasza  nabór  kandydatów  na  wolne  stanowisko  pracy  w  Związku
Komunalnym  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”  z  miejscem  świadczenia  pracy  w
Zakładzie  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  „Orli  Staw”,  Orli  Staw  2,  62-834
Ceków.

Wolne urzędnicze stanowisko pracy: Podinspektor ds. ochrony środowiska.

I. Wymagania niezbędne (obligatoryjne).
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych

państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Znajomość języka polskiego – w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych
państw,  którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa
wspólnotowego  przysługuje  prawo  do  podjęcia  zatrudnienia  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Pełnia praw publicznych.
5. Kandydat  nie  może  być  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne

przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo
skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.
7. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, umożliwiające wykonywanie

zadań na stanowisku.
8. Posiadanie  co  najmniej  3-letniego  doświadczenia  w  pracy związanej  z  ochroną

środowiska.
9. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy, w jednostce samorządu

terytorialnego.
10. Biegła obsługa komputera a w szczególności: pakietu oprogramowania MS Office.
11. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne).
1. Znajomość  przepisów  regulujących  gospodarkę  odpadami  komunalnymi  a  w

szczególności: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  ustawy  Kodeks  postępowania
administracyjnego i ich aktów wykonawczych.

2. Umiejętności  interpersonalne  –  samodzielność,  komunikatywność,  dobra
organizacja pracy, terminowość, konsekwencja w działaniu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Sporządzanie  właściwych  dokumentów  wymaganych  prawem,  dotyczących

działalności  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”  w
zakresie  ochrony  środowiska  i  gospodarowania  odpadami  a  w  szczególności
przekazywanych do:
a) Urzędu  Marszałkowskiego  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  oraz  w

zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,



b) WIOŚ w zakresie monitoringu środowiska wokół składowiska (kwatery),
c) GIOŚ  w  zakresie  działalności  punktów  przetwarzania  i  zbierania  zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d) WIOŚ  w  ramach  PRTR  –  Europejskiego  Rejestru  Uwalniania  i  Transferu

Zanieczyszczeń,
e) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzani Emisjami.

2. Współpraca przy wykonywaniu prac zakładowego laboratorium.
3. Współpraca przy prowadzeniu ewidencji odpadów opakowaniowych i sporządzaniu

wniosków o DPO i DPR dla odbiorców odpadów (surowców wtórnych).
4. Pomoc przy prowadzeniu rejestru oraz sporządzaniu „kart przekazania odpadów”

przewoźników odpadów i odbiorców odpadów.
5. Współpraca przy prowadzeniu rejestru kontrahentów i jego aktualizacja.
6. Prowadzeniu  rejestru  danych  meteorologicznych  pochodzących  z  urządzeń

pomiarowych oraz ich analiza.
7. Wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej korespondencji w ramach działu,

w szczególności przygotowywanie korespondencji do wysłania.
8. Doraźne zastępowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach wagowych:
a) ważenie pojazdów w celu ustalenia ilości dostarczanych odpadów i wywożonych

surowców wtórnych,
b) wystawianie dokumentów służących ewidencjonowaniu ruchu towarowego,
c) klasyfikowanie dostarczanych odpadów weryfikując ich zgodność z deklaracją

przewoźnika,
d) weryfikowanie  w  miarę  możliwości  rodzajów  przywożonych  odpadów

deklarowanych przez przewoźników we współpracy z pracownikami pracującymi
w strefie przyjęcia w hali przyjęcia odpadów (sortowni),

e) weryfikowanie zgodności dostarczonych odpadów z ilością deklarowaną przez
przewoźnika.

9. Pomoc przy organizowaniu zbiórki zużytych baterii na terenie Związku.
10. Pomoc  przy  prowadzeniu  bieżących  analiz  i  zestawień  w  zakresie  opisanym

powyżej.
11. Współpraca z komórką edukacyjną Związku w zakresie obsługi logistycznej akcji

edukacyjnych.
12. Pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych Związku takich

jak prezentacje multimedialne, opracowania graficzne itp.
13. Znajomość  przepisów  prawnych  oraz  monitorowanie  ich  zmian  w  zakresie

koniecznym do wykonywania swoich obowiązków.
14.Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
Praca przy stanowisku komputerowym pod presją czasu.

V.  Informacja  o  wskaźniku  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Związku
Komunalnym  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”  w  rozumieniu  przepisów  o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na dzień  30-11-2016 r.  roku wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w  
rozumieniu ww. przepisów wyniósł 10,93 %.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne.
1. „Podanie  o  przyjęcie  do  pracy”  wg  wzoru  określonego  w  załączniku  Nr  1  do

niniejszego ogłoszenia.
2. CV  –  z  uwzględnieniem  dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej.  Kopie

dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa).



3. Kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4. „Kwestionariusz osobowy” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego*/0, określony w ustawie z

dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.), w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009
r., Nr 64, poz. 539).

6. „Oświadczenie” kandydata wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.

7. „Formularz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze (w
tym urzędnicze kierownicze)” stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki i wyniki naboru.
1. Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  z  numerem  sprawy  na  kopercie

(PK.2110.2.2016.DW)  należy  przesłać  pocztą  lub  składać  osobiście  w  komórce
kadrowo- płacowej Związku w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 pod adresem:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834
Ceków w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2017 roku.

2. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (www.czystemiasto.pl) oraz na
tablicach  informacyjnych  w  siedzibie  Związku  i  Zakładzie  Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

VIII. Informacje dodatkowe.
1. Zgodnie z art.  13 ust.  4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  902)  informacje  o  kandydatach,  którzy
zgłosili  się  do  naboru,  stanowią  informację  publiczną  w  zakresie  objętym
wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu
o naborze.

2. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zastrzega sobie prawo
nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/-/

Daniel Tylak

/*  dotyczy  tylko  kandydatów,  którzy  są  obywatelami  Unii  Europejskiej  lub  obywatelami  innych  państw,  którym  na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z
2009 r., Nr 64, poz. 539.).


