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Kudowa -Zdrój, dnia 18 lutego 2022 r. 

Znak sprawy: DK.110.01.2022 

 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZYRODY 

 
Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty 

ds. ochrony przyrody: 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe przyrodnicze (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) o kierunku  

studiów: leśnictwo, ochrona środowiska, biologia oraz pokrewne. 

2. Znajomość języka polskiego 

3. Biegła obsługa programów biurowych Word i Excel. 

4. Znajomość ustawy o ochronie przyrody. 

5. Prawo jazdy kategorii B – czynne. 

 

II. Wymagania dodatkowo punktowane: 

1. Doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów. 

2. Doświadczenie administracyjno-biurowe w realizacji działań związanych z ochroną przyrody. 

3. Znajomość języków angielskiego/niemieckiego na poziomie komunikatywnym. 

4. Wykształcenie leśne. 

 

III. Preferowane cechy: 

1. Samodzielność. 

2. Dokładność. 

3. Pracowitość. 

4. Wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu działań. 

5. Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole. 

6. Gotowość do wyjazdów służbowych. 

7. Umiejętność skutecznej komunikacji. 

 

IV. Zakres obowiązków. 

1. Prowadzenie następujących działów: 

− ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,  

− ochrona zwierząt łownych,  

− sprzedaż drewna.  

2. Organizacja działalności w zakresie w/w działów: 

− w oparciu o plan wieloletni (plan ochrony), a także bieżące dane (wnioski od leśniczych 

obwodów ochronnych i innych pracowników) sporządzanie rocznych planów ochrony, 
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− służenie informacją merytoryczną, opracowanie i udostępnianie na bieżąco podstawowych 

wiadomości z w/w zakresu leśniczym obwodów ochronnych, 

− przygotowanie projektów do funduszy celowych prowadzonych przez Zespół Ochrony 

Przyrody oraz rozliczanie tych projektów, 

− wnioskowanie zakresu zaopatrzenia i kierowanie dystrybucją materiałów związanych  

z prowadzonymi działami, 

− prowadzenie na bieżąco dokumentacji z w/w działów, 

− sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji z powyższego zakresu - rachunki  

z zakładów usługowych i inne, 

− branie udziału w realizacji postępowań w trybie zamówień publicznych w zakresie 

przygotowania oraz przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy, 

− wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających 

z aktualnych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu ds. Ochrony Przyrody. 

Uwagi: stanowisko to odpowiada stanowisku specjalisty w dziale technicznym nadleśnictwa,  

z uwzględnieniem różnic wynikających z nałożonych w ustawach obowiązków na obydwa typy jednostek 

(parki narodowe i nadleśnictwa). 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny, życiorys (CV). 

2. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

3. Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy/ doświadczenie (jeśli jest). 

4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”. 

5. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

VI. Informacje o metodach i technikach naboru: 

Nabór na w/w stanowisko przeprowadzony jest w systemie konkursowym, dwuetapowo: 

Etap I - weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji. 

Etap II -dotyczy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne. Zaproszenie wybranych kandydatów 

na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną 

poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (w aplikacji należy podać dane kontaktowe - 

adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) o terminie i miejscu przeprowadzenia 

drugiego etapu naboru. 

 

VII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów: 

1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 lutego 2022 r. 

2. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio – osobiście lub listownie – na adres siedziby 

Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, Sekretariat 

- pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. 

OCHRONY PRZYRODY”. 
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VIII. Inne informacje 

1. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych, Zespół ds. Ochrony 

Przyrody. 

2. Podległość służbowa: Nadleśniczy 

3. Czas pracy: pn- pt 7.30-15.30 (8 godz./ dziennie). 

4. Charakter pracy: biurowo/terenowa  

5. Umowa o pracę zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki po wykonaniu badań wstępnych (na koszt 

pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybrany kandydat 

zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z tym że 

pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie, jeśli 

pracownik zostanie pozytywnie oceniony, zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony. 

6. Stanowisko pracy jest zaliczane do Służby Parku Narodowego, Zatrudniony pracownik ma prawo 

otrzymywania świadczeń socjalnych - w tym odzież ochrony osobistej zgodnie z obowiązującą 

tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej. 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (74) 865-49-19. 

 

Uwaga: zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

IX. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział  

w naborze  

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w Parku Narodowym Gór 

Stołowych 

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-

Zdroju 57-350, ul. Słoneczna 31, tel. + 48 748 661 436, +48 748 662 097, e-mail: 

pngs@pngs.com.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Parku Narodowym Gór Stołowych jest 

możliwy pod adresem email iod@pngs.com.pl  

3. Cel i podstawa przetwarzania danych: 

− Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa 

pracy tj. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i podanie tych danych jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

− Podanie innych danych w zakresie nieokreślonymi przepisami prawa, zostanie potraktowane 

jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać 

w dowolnym czasie.   
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− Jeżeli w treści aplikacji lub przekazanych dokumentach zawarte zostaną informacje, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące stanu zdrowia), podstawą ich 

przetwarzania będzie zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO 

4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa lub zawarły odpowiednią umowę. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. 

6. W związku z faktem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu  

do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania wyrażonej zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

przed jej wycofaniem. 

7. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa  

w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy rozporządzenia 

ogólnego. 
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