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OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

 
Burmistrz Głubczyc 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. 
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza   

Urzędu Miejskiego w Głubczycach  
 

Umowa na czas określony od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r. 
 
1. Wymagania niezbędne: 

• obywatelstwo polskie; 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 
• wykształcenie wyższe o profilu architektura, budownictwo, inżynieria środowiskowa, materiałowa, 

energetyka lub pokrewne; 
• nieposzlakowana opinia; 
• niekaralność; 
• prawo jazdy kategorii „B”.  

 
2. Wymagania dodatkowe: 

• gotowość podnoszenia kwalifikacji (konieczność odbycia obowiązkowych rocznych studiów 
podyplomowych) 

• znajomość przepisów z zakresu:  Ustawy o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska oraz 
Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

• znajomość procedur administracyjnych; 
• praktyczna umiejętność pracy przy komputerze i obsługi programów Microsoft Word, Excel; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność, 

obowiązkowość, umiejętność rozmowy z trudnym klientem oraz łatwość nawiązywania kontaktów 
z innymi ludźmi; 
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

• zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu 
ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;  

• utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;  
• aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości 

powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji 
oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych 
dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie;  

• nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez 
inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz 
gazów cieplarnianych; 

• pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;  
• 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; 

• 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;  
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• 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);  

• prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii 
oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;  

• współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta 
w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, 
informowanie i angażowanie władz gminy;  

• współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami 
pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, 
drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.;  

• monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych 
z funkcjonowaniem systemu;  

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

• stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;  
• zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach 

przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;  
• 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.);  

• aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;  
• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach;  
• udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP 

organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO. 
• Pracownik realizuje w 100% zadania związane z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu 

zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  
LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL. 

4. Wymagane dokumenty: 
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
3. oświadczenia kandydata: 

a. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie; 
b. oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych; 
c. oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
d. oświadczenie o zdolności do pracy; 
e. oświadczenie o niekaralności; 
f. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla 

kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
Głubczyce. 

4. życiorys (CV); 
5. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, (jeżeli kandydat posiada); 
6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, (jeżeli kandydat posiada); 
7. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, (jeżeli kandydat taki posiada); 
8. referencje z poprzednich miejsc pracy, (jeżeli kandydat takie posiada); 

 
5. Warunki pracy: 
1. budynek piętrowy bez windy, stanowisko pracy na piętrze; 
2. czas pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo; 
3. stanowisko związane z pracą przy komputerze, kontakt z petentami, praca w terenie; 
4. obsługa urządzeń biurowych; 
5. oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym.  
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W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %. 
 
6. Informacje dodatkowe: 

1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach (bip.glubczyce.pl). 

2. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, druk 

kwestionariusza osobowego oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych są opublikowane w BIP na 
stronie internetowej www.bip.glubczyce.pl. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza w Wydziale Komunalno - Inwestycyjnym Urzędu 
Miejskiego w Głubczycach” należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 12:00. 

 
• osobiście: Urząd Miejski w Głubczycach lub 
• pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. 

 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób, które 

nie spełniły wymogów formalnych będą zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 
 
Uwaga! 

Kandydat, który przejdzie pomyślnie nabór przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do 
przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wystawionego przez Krajowy Rejestr Karny. 

 
 

Burmistrz  
 
mgr inż. Adam Krupa 

 
Głubczyce, 14.06.2021 r. 

          
 
 


