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INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Inspekcja Ochrony Środowiska 

jest powołana do kontroli przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska oraz 

badania i oceny stanu środowiska.

Art. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. 2013 Poz. 686 z późn. zm.) 

www.krakow.pios.gov.pl / prawo w ochronie środowiska
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Nabory zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1345 jednolity tekst)



OBSZAR DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY 

ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WIOŚ w Krakowie nadzoruje powiaty: 

chrzanowski, krakowski, miechowski, 

myślenicki, 

olkuski, oświęcimski,  suski,  

wadowicki, wielicki  i miasto Kraków 

Delegatura  w Nowym Sączu nadzoruje 

powiaty: 

limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, 

nowosądecki i Nowy Sącz-miasto na 

prawach powiatu

Delegatura w Tarnowie nadzoruje 

powiaty: 

bocheński, brzeski, dąbrowski, 

proszowicki, tarnowski ziemski i  Tarnów-

miasto na prawach powiatu
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DZIAŁANIA INSPEKCYJNE 

Zadania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska zostały wymienione 
w art. 2 Ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 
Poz. 686 z późn. zm.) 

oraz kilkunastu innych ustawach i przepisów szczególnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi

kontrole przestrzegania przepisów i warunków korzystania 
ze środowiska

Celem działań kontrolnych jest:

ocena przestrzegania przepisów ochrony środowiska 

oraz 

mobilizowanie do usuwania naruszeń w tym zakresie
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Egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony 
środowiska

pozwala na zachowanie odpowiednich 

standardów jakości środowiska 

Zadania kontrolne realizowane są poprzez:
 wykonywanie kontroli na terenie podmiotów prowadzących 

działalność

 kontroli bez wyjazdu w teren – na podstawie dokumentacji 
przekazywanej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska 

Opracowywany jest roczny plan kontroli zawierający określone 
cele kontroli na dany rok oraz plany kwartalne obejmujące 

listę podmiotów wytypowanych do kontroli.
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stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu

środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania

i rozpowszechniania informacji o środowisku –

art.25 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. 2013, poz.1232 z późn. zm.)

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA 

(PMŚ) 



Struktura funkcjonalna PMŚ w województwie 

małopolskim

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

1.   monitoring jakości

powietrza

2. monitoring jakości wód

powierzchniowych 

i podziemnych

3. monitoring hałasu

4.    monitoring pól

elektromagnetycznych

PRESJE

OCENY I PROGNOZY



INSPEKCJA 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 praca w terenie

 praca w trudnych warunkach środowiskowych

 częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego)

 udział w przeprowadzaniu kontroli

Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. 
Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, 

aktywności oraz odporności na stres.

• co najmniej pół roku doświadczenia w obszarze ochrony środowiska lub 
doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze 
ochrona środowiska 

• preferowane wykształcenie o profilu chemicznym 

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów 

• analityczne myślenie 
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INSPEKCJA 

POZOSTAŁE WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem: ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym 
przepisów dotyczących poważnych awarii oraz ustawy o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach

• znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

• znajomość procedur wynikających z Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego

• znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty 
elektronicznej oraz urządzeń biurowych

• łatwość pisemnego formułowania wniosków 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

• umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu 

• prawo jazdy kategorii B 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska                                      8/



LABORATORIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

(PRACOWNIA BADAŃ TERENOWYCH)

• wykonywanie pomiarów gazów odlotowych

• wykonywanie pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego 

• prowadzenie bazy danych 

• pobieranie próbek środowiskowych wody oraz ścieków

• dokumentowanie wyników badań zgodnie z systemem 
zarządzania

• uczestnictwo we wdrażaniu i walidacji metod 
pomiarowych w celu zapewnienia jakości wyników 
zgodnej z odpowiednimi normami i rozporządzeniami

• wykonywanie przeglądów i napraw aparatury pomiarowej 
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• doświadczenie zawodowe: 3 miesiące doświadczenia 
zawodowego w administracji publicznej

• znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów 
• gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku
• zdolności manualne (w ramach obsługi profilaktycznej 

wykonywanie napraw przyrządów) 
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera: sprzęt, 

oprogramowanie (MS Windows, MS Office) 
• prawo jazdy kategorii B, praktyka w prowadzeniu samochodu 

we wszystkich porach roku na długich dystansach (do kilkuset 
kilometrów)

• dyspozycyjność 
• zdolność do pracy na wysokości w terenie (pow. 3 m n.p.t.)

LABORATORIA 

POZOSTAŁE WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

(PRACOWNIA BADAŃ TERENOWYCH)
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LABORATORIA 

POZOSTAŁE WYMAGANIA DODATKOWE 

(PRACOWNIA BADAŃ TERENOWYCH)

• samodzielność w podejmowaniu decyzji 
i rozwiązywaniu problemów fachowych

• znajomość problematyki ochrony środowiska

• praktyka w pomiarach środowiskowych

• znajomość zagadnień związanych z pracą 
z aparaturą pomiarową 

• mile widziany 0,5 roczny staż pracy 
w laboratorium akredytowanym
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PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA  

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM   

• znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony 
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy Prawo 
ochrony środowiska i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

• znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty 
elektronicznej oraz urządzeń biurowych

• znajomość zagadnień związanych z Systemami Informacji 
Przestrzennej, w szczególności obsługi oprogramowania ArcView
(praca z mapami cyfrowymi)

• umiejętność analizowania danych celem ich weryfikacji 
i interpretacji 

• łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków
• predyspozycje do wielogodzinnej pracy przy komputerze
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
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PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA 

POZOSTAŁE WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• co najmniej pół roku doświadczenia (np. staż 
absolwencki) w obszarze ochrona środowiska

• znajomość podstawowych przepisów z zakresu 
ustawy Prawo wodne 

• znajomość języka angielskiego,

• umiejętność działania w sytuacjach stresowych
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ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW W WOJEWÓDZKIM 

INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W LATACH 2007 – 2016 (95 osób)
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REALIA
Płaca miesięczna brutto, oferowana młodym absolwentom: 1874 zł.



UWAGI ABSOLWENTÓW

• brak ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami a zakładami (brak 
zawartych umów w sprawie podjęcia praktyk), minimalna 
gwarancja zatrudnienia

• brak weryfikacji zakładów, z którymi współpracuje uczelnia (brak 
ciekawych programów praktyki/stażu; brak nadzoru uczelni nad 
zakresem i charakterem odbywanych praktyk/stażów); niektóre 
uczelnie – niewielka ilość praktyk/staży

• brak zajęć z zakresu prawa i jego stosowania lub ewentualnie 
uczenie się aktów prawnych „na pamięć”, zapoznanie studentów 
z ciekawymi wyrokami sądów w sprawach objętych studiowanym 
kierunkiem

• powinno połączyć się studia ochrony środowiska z BHP otrzymując 
konkretne uprawnienia bez konieczności dokształcania się na 
studiach podyplomowych

• nauka przedmiotów, które nie są związane z ochroną środowiska 
lub są nieadekwatne do wykształcenia, tzw. „zapchajdziury”
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UWAGI ABSOLWENTÓW

• uczelnia nie interesuje się studentem, gdy ten opuści jej mury, 
brak wsparcia przy poszukiwaniu ofert pracy dla kierunku 
wyuczonego przez absolwenta; zasada „radź sobie sam” 
realizowana do tej pory

• zbyt duży nabór studentów na studia stacjonarne, co powoduje 
obniżenie jakości kształcenia – „równanie” do poziomu 
przeciętnego studenta

• praktyczna nauka zawodu poprzez: pracę z dokumentami, sposób 
dokumentowania procesów, weryfikacja przepisów ze stanem 
rzeczywistym (wprowadzanie zarządzeń ochrony środowiska w 
życie), przełożenie teorii na praktykę

• elementy zarządzania, przygotowanie psychologiczne dla 
absolwenta kierunków gdzie wymagany jest częsty kontakt z 
ludźmi, poparte praktyką
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Dziękuję za uwagę


