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Specjalista ds. ochrony środowiska
Ogólny opis zawod
Specjalista ds. Ochrony Środowiska to osoba pracująca
w urzędach lub firmach prywatnych, których
działalność wymaga stałego monitorowania pod
kątem stopnia ingerowania w środowisko i zgodności
tych działań z obowiązującymi ustawami dotyczącymi
ochrony przyrody. Zajmuje się ogólnie pojętą ochroną
środowiska, może też specjalizować się szczególnie w
którejś z dziedzin, jak np. gospodarka wodna
i hydrologia, instalacje sanitarne, oczyszczanie miast
i gospodarka odpadami, systemy wodociągowe
i kanalizacyjne, ochrona powietrza, odnawialne źródła
energii, ochrona i kształtowanie krajobrazu i inne. Zależy
to głównie od profilu działalności urzędu/firmy i jej
aktualnych potrzeb.

W pracy specjalisty niezbędna jest praktyczna
znajomość przepisów z zakresu ochrony
środowiska oraz poprawnej ich interpretacji.
Praca ta wymaga też umiejętności obsługi
komputera i odpowiednich programów
(pakiet MS Office). W niektórych miejscach
pracy potrzebna jest znajomość języków
obcych (głównie angielskiego lub
niemieckiego), przydatne jest też prawo jazdy
kat. B. Zdarza się, iż stanowisko to bywa łączone
z funkcją Specjalisty ds. BHP, gdzie potrzebne są
dodatkowe uprawnienia.
Praca specjalisty niekoniecznie sprowadza się
do wykonywania prac biurowych. Zawód ten
często wymaga mobilności, kontrolowania
i koordynowania działań w terenie.
Zarobki w tym zawodzie zależą w dużej mierze
od stażu pracy, zajmowanego stanowiska
(młodszy specjalista, główny specjalista itd.),
zakresu obowiązków oraz umiejscowienia
zakładu pracy (duże miasto, wieś).
Wynagrodzenie waha się od 1000 zł netto
(osoba bez doświadczenia) do ok. 5000 zł.

Wymagane kwalifikacje i ścieżka kształcenia
Głównym wymogiem jest ukończenie studiów
wyższych (licencjackich/inżynierskich lub
magisterskich) z zakresu ochrony środowiska,
ewentualnie biologii ze specjalnością ochrona
środowiska lub innego kierunku pokrewnego
(zależnie od potrzeb firmy i wykonywanych
zadań). Kandydat do pracy na tym stanowisku
powinien orientować się także w wybranych
ustawach prawnych (jak np. Ustawa o Ochronie
Środowiska). Czasem wymagane są również
studia podyplomowe, np.: zarządzanie ochroną
środowiska w przedsiębiorstwie, podyplomowe
studia prawnych problemów górnictwa
i ochrony środowiska, rozwój infrastruktury
sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska
wiejskiego, czy też studia z zakresu BHP dające
uprawnienia do pracy jako Specjalista ds. BHP.

Wymagania psychofizyczne i predyspozycje
Cechy przydatne w zawodzie Specjalisty ds. Ochrony
Środowiska to m.in.: samodzielność, inicjatywa
izaangażowanie w podejmowane działania, dobra
organizacja pracy, systematyczność odpowiedzialność,
nastawienie na osiąganie celów irozwój,
komunikatywność, dyspozycyjność, konsekwencja
w działaniu, zdolność rozwiązywania problemów,
umiejętność szybkiego uczenia się, analityczne myślenie.
Posiadanie powyższych predyspozycji pomaga właściwie
wykonywać obowiązki, które związane są zarówno
z pracą biurową, jak i wymagają komunikowania się
z innymi osobami.
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Przykładowe zadania, które wykonuje Specjalista ds. Ochrony Środowiska:
n
aktualizacja

oraz wdrażanie na bieżąco nowych przepisów prawnych
dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
n
prowadzenie dokumentacji technicznej realizowanych projektów
proekologicznych,
n
kontrola zakładu w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
n
monitorowanie stanu emisji zanieczyszczeń oraz składowanych odpadów,
n
opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie ochrony środowiska,
n
konsultowanie projektów w Wydziale Ochrony Środowiska, w Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska lub innych urzędach,
n
analiza i ocena raportów, decyzji środowiskowych, dokumentacji technicznej pod
kątem ryzyk środowiskowych,
n
prowadzenie i nadzór nad dokumentacją ochrony środowiska w urzędzie/firmie,
n
szkolenie personelu w zakresie oczyszczania ścieków, operacji posługiwania się
niebezpiecznym materiałem lub innych,
n
realizacja wewnętrznych audytów obszarowych w zakresie Ochrony Środowiska
i BHP.
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Zainteresowania

Przykładowe miejsca pracy:

Osoba, która chciałaby podjąć taką pracę
powinna przede wszystkim interesować się
zagadnieniami ochrony środowiska
naturalnego i przyrody. Zainteresowania te
mogą ograniczać się do wybranego działu,
ale najlepiej jest posiadać wiedzę z całości
tematyki. Ponadto należy orientować się w
aktualnych ustawach i przepisach prawnych
związanych z ochroną przyrody oraz
pokrewnych (obowiązujących zarówno w
Polsce, jak i w Unii Europejskiej). Ważne są
również wszelkiego rodzaju zainteresowania
związane z zarządzaniem czy też
administracją biurową. Specjalista ds.
Ochrony Środowiska powinien posiadać
także szeroką wiedzę z zakresu geologii,
chemii, fizyki, geografii, matematyki oraz
nauk prawniczych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe
TOM Sp. z o.o.
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.
VICESIMA Sp. z o.o.
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Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w tym zawodzie jest niepełnosprawność umysłowa oraz poważne
wady wzroku i słuchu, mogą ją również utrudniać ograniczenia w układzie ruchu. Wykonywanie
obowiązków utrudniają wszelkiego rodzaju zaburzenia emocjonalne oraz problemy z pamięcią.

Dodatkowe informacje na stronach:
n
Ogólnopolskie

Stowarzyszenie Specjalistów Ochrony Środowiska: www.ochronasrodowiska.info.pl
Środowiska: www.mos.gov.pl
n
Instytut Ochrony Środowiska: www.ios.edu.pl
n
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: http://bip.gdos.gov.pl
n
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl
n
Przydatne informacje na temat ochrony środowiska: www.ochronaprzyrody.republika.pl,
www.ekoportal.eu, http://ekoblogia.pl
n
Blog Specjalisty ds. Ochrony Środowiska: http://ochronasrodowiska.bloog.pl
n
Blog informacyjny studentów Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego: http://ochrona-srodowiska.blogspot.com
n
Ministerstwo
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