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OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza 
w Urzędzie Miejskim w Praszce

Gmina Praszka jako Współbeneficjent, realizuje Projekt LIFE (Wdrożeme 
systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i 
współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Wymagania niezbędne:

(LIFE19 GIE/PL/ooo398-LIFE_AQP_Opo]skie_20i9.PL)

a. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o 
profilu technicznym z jednego z wymienionych zakresów: inżynierii 
środowiska, ochrony środowiska, energetyld,źródeł ciepła, odnawiałnych 
źródeł energii, budownictwa lub pokrewne,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oslcarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
e. dobra znajomość następujących aktów prawnych: prawo ochrony środowiska, 

prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej.

Wymagania dodatkowe:

a. łatwość nawiązywania kontaktów,
b. komunilcatywność i wysoka umiejętność współpracy w zespole,
c. sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
d. odporność na stres,
e. asertywność,
f. samodzielność, kreatywność.

1, Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

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, 
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;
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 cieplej 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
wójta/burmistrza/prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki 
poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i 
angażowanie władz gminy;

11) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami 
działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, 
lekarzami, 
gospodarczymi/rolniczymi etc.;

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

13) przygotow5wanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji 
Projektu LIFE UMWO;

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

stanowiącwładzami wsparciegminy
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Informacja o warunkach pracy na stanowisku



• miejsce pracy: Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
• sfinansowanie w 100% kosztów studiów podyplomowych (studia 

tematyczne dot. ochrony powietrza)
• pełny wymiar czasu pracy
• umowa o pracę od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Gmina Praszka jako Wspólbeneficjent, podpisała umowę o Partnerstwie dotyczącą 
Projektu LIFE {Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w 
samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + 
(LIFE19 GIE/PL/ooo398-LIFE_AQP_Opołskie_20i9.PL) finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba zatrudniona jako Gminny Koordynator POP zostanie oddelegowana 
do odbycia obowiązkowego procesu kształcenia, które odbędzie się w formie studiów 
podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej i (jeśli będzie 
to konieczne) w miesięcznym kursie przygotowawczym na studia podyplomowe. 
Gminnemu Koordynatorowi POP będzie przysługiwało zwolnienie z całości łub części 
dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na 
czas ich trwania.

Gminny Koordynator POP uzyska dyplom i certyfikat audytora standardu 
środowiskowego budynku mieszkalnego.

Program edukacyjny zostanie przeprowadzony przez Politechnikę Opolską 
(PO). Aby program edukacyjny mógł być skuteczny, dla grupy uczestników, którzy będą 
tego wymagali (ich startowe kompetencje nie będą w pełni odpowiadać profilowi 
kompetencyjnemu kandydata na w/w stanowisko i wymagane będzie uzupełnienia 
bazowe kompetencji), przed uruchomieniem studiów podyplomowych zostanie 
przeprowadzony miesięczny kurs przygotowawczy. Kurs ten odbędzie się na PO 
we wrześniu 2021 r. Po kursie przygotowawczym zostaną uruchomione studia 
podyplomowe.

Pierwszy semestr studiów podyplomowych będzie trwał od października 
2021 do stycznia 2022 r., natomiast drugi semestr od lutego 2022 r. do czerwca

Zajęcia
w wybrany dzień tygodnia (np. w piątki) zgodnie z harmonogramem studiów. 
Słuchacze będą miełi możliwość uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach 
laboratoryjnych. Przewiduje się również wyjazdy studyjne np. do miejsc, gdzie znajdują 
się nowoczesne kotły niskoemisyjne. W trakcie studiów podyplomowych 
przewidywany jest również wykład specjalny z udziałem zaproszonego europejskiego 
eksperta i autorytetu w dziedzinie oceny jakości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń. 
Z niektórych przedmiotów przewidziano zarówno wykłady, jak i zajęcia ćwiczeniowe w 
niewielkich kilkunastoosobowych grupach, co ma zapewnić warunki dla nabycia przez 
słuchaczy umiejętności (nie tylko wiedzy).

W ten sam sposób będą zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem pracy 
końcowej w formie projektu - Gminnego Programu Ochrony Powietrza 
(GPOP), zwany również Gminnym Programem Niskoemisyjnym (GPN) - 
przedłożenie pracy końcowej będzie jednym z warunków ukończenia studiów 
podyplomowych. Wykładowcy realizujący program kształcenia będą również udzielać 
konsultacji Gminnym Koordynatorom POP w procesie tworzenia przez nich pracy

będą2022r. odbywaćsię



końcowej. Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych kształcenie zakończy się 
uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem będzie 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wyniki programu 
kształcenia zostaną potwierdzone również uzyskaniem przez Gminnych 
Koordynatorów POP certyfikatu audytora standardu środowiskowego 
budynku mieszkalnego.

2.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: o%

3.Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie 

odbytych studiów).
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifilcacjach i umiejętnościach.
5. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie byl skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną 
wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą 
i czytelnym podpisem).

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 
wskazanym stanowisku.

7. Kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 
zamiaru skorzystania z uprawnienia określonego w art. 133 ust. 2 ustawy o 
pracownikach samorządowych.

8. Podpisana klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla 
kandydata (druk w załączeniu).

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączeniu).

4.Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z 

podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu 
Ochrony Powietrza w Urzędzie Miejskim w Praszce”

w terminie do dnia Q lipca 2021 roku do godz. 15.00
na adres: Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13 46-320
Praszka (decyduje data wpływu do urzędu).

2. Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie
będą rozpatrywane.

3. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 12 lipca 2021 roku.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert,



II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania 
formalne.

5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę 
zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru do dnia i6 lipca 2021 roku.
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Praszce) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Praszce.

B TRZ
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