
Znak sprawy: A.110.1.2021 

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH 

 

I. Opis stanowiska pracy  

1. Jednostka zatrudniająca: Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie; 

2. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. administracyjnych 

3. Zależność służbowa: bezpośrednia podległość kierownikowi/głównemu specjaliście zespołu ds. 

administracyjnych 

4. Wymiar zatrudnienia: 1 etat 

5. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące, umowa o pracę na czas określony 

12 miesięcy, umowa o pracę na czas nieokreślony. Możliwość zatrudnienia: od 25 października 2021 r. 

6. Miejsce pracy: Siedziba Parku, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, teren  Parku Narodowego „Ujście 

Warty” 

7. Charakter pracy: praca biurowa  

8. Wymagania niezbędne:  

• wykształcenie wyższe, z tytułem magistra; preferowane kierunki: administracja, prawo, 

ekonomia, ochrona środowiska, leśnictwo i pokrewne, 

• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, samodzielnej 

organizacji pracy biurowej, 

• umiejętność pracy w zespole i poczucie odpowiedzialności, terminowość, rzetelność, 

dokładność, 

• prawo jazdy kat B, 

• podstawowa znajomość ustawy o ochronie przyrody, prawo zamówień publicznych, KPA, 

• biegła znajomość komputera w tym obsługa pakietów: Office -  Word, Excel, PowerPoint i 

urządzeń biurowych. 

9. Wymagania dodatkowe, mile widziane:  

• znajomość języka obcego: angielski, niemiecki, 

• gotowość do podnoszenie własnych kwalifikacji, 

• umiejętność skutecznej komunikacji, 

• doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych, 

• doświadczenie w sporządzaniu raportów za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, 

• znajomości ustawy prawo budowlane, prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska, 

ustawy o zasadach gospodarowania mieniem państwowym, ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, 



• zmysł techniczny, 

• doświadczenie w obsłudze stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, 

• znajomość oprogramowania GIS (QGIS), 

• znajomość pracy w systemie organizacji pracy za pomocą narzędzi online, 

• umiejętność pracy między zespołowej, 

• umiejętność samoorganizacji pracy. 

 

10. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• pomoc w przygotowywaniu postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, 

uczestnictwo w pracach komisji przetargowych prowadzących postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych, 

• pomoc w przygotowywaniu zapytań ofertowych, bieżące zakupy, zamówienia i zlecenia, 

• gospodarowanie składnikami majątku, inwentaryzacje, 

• prace biurowo-administracyjne, 

• pilnowanie terminowości i stopnia realizacji umów, 

• ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, gospodarka samochodowa, 

• wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora parku lub kierownika/głównego 

specjalisty zespołu, wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania zadań Parku.  

11. Warunki pracy: 

• pełny etat, praca w godzinach 7:30-15:30, 

• wynagrodzenie zasadnicze 3 300,00 zł brutto/ miesięcznie, podczas trwania umowy na 

okres próbny, po tym okresie możliwa podwyżka, 

• dodatek stażowy za wysługę lat, 

• uznaniowy system premiowy, 

• świadczenie urlopowe, 

• ubezpieczenie medyczne w ramach pakietu pracowniczego, 

II. Wymagane dokumenty:  

1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i opisem doświadczenia zawodowego 

2. dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej 

3. list motywacyjny – podpisany odręcznie  

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także 

posiadanie dodatkowych umiejętności związanych z opisem stanowiska 

5. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Parku Narodowym „Ujście Warty” z 

siedzibą w Chyrzynie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

III. Termin i miejsce składania dokumentów:  

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie w siedzibie Parku 

Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca do dnia 28 września 2021 r. do 

godz. 12.00 wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - ADMINISTRACJA, 

A.110.1.2021” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .  



2. Dokumenty kandydata uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do sekretariatu 

w terminie wskazanym w treści ogłoszenia o naborze. Ostatni odbiór dokumentów 

przesyłanych pocztą elektroniczną odbędzie się o godz. 12.00 dnia 28 września 2021 r. W celu 

upewnienia się, iż wiadomość elektroniczna dotarła do adresata należy w wysyłanej poczcie 

elektronicznej „żądać potwierdzenia przeczytania”.  

IV. Postępowanie rekrutacyjne  

I Etap - ocena formalna kandydatów:  

• zgromadzenie ofert na konkretne stanowisko; 

• sprawdzenie kompletności ofert złożonych przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich 

wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu; 

• wykluczeniu ofert kandydatów, które nie mogą wziąć udziału w II etapie procedury 

rekrutacyjnej z następujących powodów: wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu 

lub nie zawierają kompletu dokumentów;  

• powiadomieniu kandydatów dopuszczonych do udziału w II etapie rekrutacji; kandydaci 

są zawiadamiani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjne pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 II Etap - rozmowa kwalifikacyjna.   

• Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu dokonanie bezpośredniej oceny kandydata poprzez 

weryfikację informacji zawartych w złożonych dokumentach, a także zbadanie:  

• predyspozycji i umiejętności kandydata;  

• posiadanej wiedzy i doświadczenia na temat zadań na stanowisku, o które ubiega się 

kandydat.  

• W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza się go z 

dalszego postępowania rekrutacyjnego. Przez niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną 

rozumie się spóźnienie dłuższe niż 15 minut. 

• W toku oceny dokonany zostanie wybór kandydata najlepiej przygotowanego, który w 

konfrontacji z innymi kandydatami, najlepiej odpowiada stawianym wymaganiom 

określonym w opisie stanowiska.  

• Dokumenty kandydatów nieprzyjętych podlegają zniszczeniu po upływie 30 dni od daty 

dokonanego wyboru Kandydata.  

• Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną 

dołączone do jego akt osobowych.  

• Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku gdy przedstawione oferty nie 
będą zadawalające  
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że 
 



1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” (dalej PNUW) z siedzibą  
w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, reprezentowany przez Dyrektora Parku, tel. (+48) 95 75 24 027, adres e-mail: 
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl,  

2) W PNUW wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: 

a. adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl, 
b. pisemnie na adres PNUW wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.  
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez 
PNUW Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. art.221 Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks Pracy, przetwarzane będą w celu związanym z ogłoszeniem o nabór na wolne stanowisko pracy w 

Parku Narodowym „Ujście Warty”(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane zawarte w aplikacji, na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany 

w punkcie 1. 

4) Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.9 ust. 2 lit. a RODO). 

5) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 

miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji, to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku 

rekrutacji, a po tym okresie zostaną zniszczone. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich 

sprostowania (poprawiania), a także prawo żądania  ich usunięcia (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, 

które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski w powyższym zakresie  można składać na 

adresy wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej klauzuli.  

8) Odbiorcami i użytkownikami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora 

upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające 

narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej a także w uzasadnionych przypadkach 

odbiorcą Pani/Pana danych mogą tez być podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

profilowane.  

 

 

 

Zatwierdzam:  
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