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OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE

Zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału we wstępnej weryfikacji na:

1) Świadczenie usług obserwatora PPOŻ - pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w 
Punkcie Obserwacyjnym  położonym w leśnictwie Długie, oddz.92a - wieża 
metalowa 34m - 2 osoby

2) Świadczenie usług dyżurnego PAD - pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w 
Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym znajdującym się w siedzibie Nadleśnictwa 
Strzelce Krajeńskie,  al. Piastów 11B w Strzelcach Krajeńskich - 1 osoba

I. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem z zaznaczeniem o podjęciu 

pracy na umowę zlecenie.

II. Oferowane warunki:
Umowa zlecenie na okres ok. 8 m-cy (od marca do października)

III. Zakres świadczonych usług:
1) Obserwator  PPOŻ  -   Punkt  Obserwacyjny  położonym w leśnictwie 

Długie, oddz.92a - wieża  metalowa  34 m,
a) uważne obserwowanie obszarów leśnych będących w zasięgu widoczności,

b) komunikacja z  osobami z innych punktów obserwacyjnych oraz z dyżurnym 

w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym,

c) meldowanie o każdym zauważonym dymie lub płomieniach 

wydobywających się z lasu lub w jego pobliżu,

d) zlecone zadania wykonywane będą również w dni wolne od pracy,

e) świadczenie usług od godz. 9:00 do godz. 21:00, nie więcej niż 6h na dobę,

f) z uwagi na fakt, iż świadczenie usług obserwatora PPOŻ będzie na 

wysokości, wymagane będą uprawnienia do pracy na wysokościach, (jeżeli 

Oferent nie posiada uprawnień do pracy na wysokości Nadleśnictwo 

Strzelce Krajeńskie pokryje koszty specjalistycznych badań lekarskich na 
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podstawie, których będzie możliwość uzyskania uprawnień do pracy na 

wysokości pow. 3m).

2) Dyżurny PAD - Punkt Alarmowo-Dyspozycyjnym znajdującym się w 
siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie ,  al. Piastów 11B w Strzelcach 
Krajeńskich:
a) nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na 

podległym terenie i kierowanie jego pracą,

b) koordynacja akcji gaszenia pożarów,

c) sprawdzanie telefoniczne dostępności dyżurujących leśniczych, 

podleśniczych oraz ewidencjonowanie wyjazdów patrolowo-gaśniczych 

dyżurujących,

d) współpraca z powiatowymi stanowiskami koordynacji ratownictwa PSP

e) świadczenie usług w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 21.00, w dni 

wolne od pracy od godz. 9.00 do godz. 21.00, jeden weekend (sobota, 

niedziela) w miesiącu wolny

III. Termin, miejsce i sposób złożenia listu motywacyjnego:
1. Złożenie listu motywacyjnego:

1.1. Formy złożenia listu motywacyjnego:

a) osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Strzelce 

Krajeńskie, al. Piastów 11B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, w godzinach 7:00-

14:00 od poniedziałku do piątku,

b) elektronicznie, na adres: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl,

c) pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie,  al. Piastów 11B,   66-500 Strzelce Krajeńskie (o 

dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Każda z form przesłania listu motywacyjnego powinna być opatrzona dopiskiem: 

„List motywacyjny - OBSERWATOR  PPOŻ w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie” 
 lub
„List motywacyjny - DYŻURNY  PAD  w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie”
1.2. List motywacyjny należy przesłać do dnia 25.02.2021 r. do godz. 15:00.

IV. Informacje dodatkowe:
1) osoby, których listy motywacyjne zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną 

powiadomione telefonicznie,

2) osoby, których listy motywacyjne zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o 

tym informowane, a dokumenty aplikacyjne tych osób nie będą odsyłane, jeśli 
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kandydat nie zaznaczy tego w ofercie,

3) nieodesłane dokumenty będą trwale niszczone, jeżeli po upływie 2 tygodni od 

daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, kandydat nie zgłosi się po ich 

odbiór osobiście,

4) dokumenty kandydata, które zostaną wyłonione w procesie naboru, zostaną 

dołączone do jego dokumentów.

V. Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie:
Daniel Rogowski tel. 95 763 10 60 wew. 219 lub tel. kom.: 691 103 108 

e-mail: daniel.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl  

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia:

Na podstawie 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, 

s.1) - dalej jako RODO - informujemy:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia i jego rozstrzygnięciem oraz z realizacją zawartej umowy jest Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, przy al. Piastów 11b, 

kod pocztowy 66-500, tel. +48 95 763 10 60, e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl, dalej jako: 

Administrator.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 

91 432 87 12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia (prowadzonym w trybie innym niż określony w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oraz z jego rozstrzygnięciem, jak również, 

jeżeli nie ziszczą się przesłanki unieważnienia postępowania – w celu zawarcia umowy i jej 

realizacji; podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

a) niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy

z osobą, której dane dotyczą, a w przypadku zawarcia umowy realizacja zawartych w

niej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze najkorzystniejszej - 

według przyjętych kryteriów – oferty dotyczącej wykonania zamówienia (art. 6 ust.1 lit f 

RODO);

c) prawnie uzasadniony interes Administratora obejmujący ustalenie, dochodzenie lub
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obronę przed roszczeniami oraz cele administracji wewnętrznej Administratora, w

szczególności raportowanie i dokumentowanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w przypadku zawarcia umowy - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na

Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych, mających zastosowanie w

działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO);

e) Państwa zgoda w zakresie danych dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych 

osobowych identyfikujących stronę postępowania jest konieczne, podanie innych danych ma 

charakter dobrowolny, odmowa udzielenia żądanych informacji może

uniemożliwić uczestnictwo w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie danych osobowych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; 

wycofanie zgody możliwe jest z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora 

wskazanych powyżej.

Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym,

w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu

urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli wynika 

to z przepisu prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do pełnej realizacji postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zawarcia umowy 

przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do przedawnienia roszczeń oraz do czasu 

wygaśnięcia obowiązku wynikających z innych przepisów (np. prawa podatkowego).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 

RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Prawo żądania usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 RODO nie ma zastosowania, 

w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

- wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa

Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym; do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
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- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO). Osobie, której dane 

dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO, w odniesieniu do danych innych niż te, które są przetwarzane

w sposób zautomatyzowany i na podstawie innej niż udzielona zgoda (art. 6 ust.1 lit. a

RODO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), będącego organem 

nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Grzegorz Jankowski
Nadleśniczy

/Podpisano elektronicznie/
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