
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko  
Specjalisty ds. ochrony środowiska  

 

Specjalista ds. ochrony środowiska  
Numer referencyjny: SO1/TUI/2020 

 

 

Główne zadania osoby na tym stanowisku: 

 Opracowywanie standardów ochrony środowiska zgodnych z aktualnymi wymogami 

prawnymi na terenie szpitala. 

 Monitorowanie zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska. 

 Przygotowywanie dokumentów wymaganych normą ISO 14001:2015. 

 Pełnienie obowiązków koordynatora ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. 

 Prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu Zintegrowanego Systemu 

Zarzadzania. 

 Przygotowanie nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących wywozu, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów, badania emisji zanieczyszczeń, badania 

wody, niszczenia dokumentów, czyszczenia kanalizacji. 

 Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów - prowadzenie Bazy Danych 

o Odpadach. 

 Sporządzanie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

 Dokonywanie wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów. 

 Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, tj. w zakresie 

gospodarki: odpadami, wodno – ściekowej, ochrony powietrza oraz wycinki drzew. 

 Przygotowywanie zadań do przeprowadzanie  procedury związanej z przygotowaniem 

operatów wodnoprawnych, operatów powietrznych itp. 

 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. 

 Przygotowywanie sprawozdań wynikających z obowiązujących aktów prawnych,  tj. 

deklaracji dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zbiorczych 

zestawień informacji wytworzonych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego. 

 Realizacja nakazów i  zarządzeń pokontrolnych np. WIOŚ w Bydgoszczy, PPIS w 

Bydgoszczy. 

 Współpraca z firmami, urzędami, biurami projektowymi w zakresie prac związanych  z 

ochroną środowiska. 

 Sporządzanie i przygotowywanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami  do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  o 

pożyczkę lub dotację na inwestycje związane z ochroną środowiska. 

 Rozliczanie dotacji i pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu. 

 Opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur postępowania z odpadami. 

 Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu gospodarki odpadami (z wyjątkiem 

odpadów promieniotwórczych) oraz szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych. 

 Kontrola przestrzegania zasad segregacji odpadów na terenie szpitala. 

 Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań przetargowych. 



 Zlecanie okresowego badania wody, ścieków oraz emisji zanieczyszczeń  do powietrza 

(nadzór nad wytycznymi ustawodawcy).  

 Rozliczanie faktur związanych z gospodarką odpadami, badaniami wody, ścieków, 

emisji zanieczyszczeń itp. 

 Udział w komisji likwidacji środków trwałych i wyposażenia. 

 Udział w pracach komisji ds. utylizacji leków. 

 Zarządzanie ryzykiem.  

 Opracowywanie i aktualizacja Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz procedur. 

 Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających z zakresu 

działania Działu.  

 

Wymagania  

 Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 

gospodarki odpadami lub pokrewne. 

 Znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

 Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

 Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy. 

 Umiejętność pracy i komunikacji w zespole. 

 Dobra znajomość pakietu MS-Office 

 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę  

 Szeroki pakiet świadczeń socjalnych 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy 

 

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala  
lub przesyłać na adres: 

rekrutacja@jurasza.pl 

z podaniem w temacie numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą: "Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (adres: ul. M. Skłodowskiej-
Curie 9, 85-094 Bydgoszcz) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000 z późn. zm.)" 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest na stronie 
www.jurasza.pl w zakładce Ogłoszenia/Oferty Pracy. 

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami. 


