Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Piła, dnia r.
DO.1125.5.2021.AŁ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, w oparciu o Zarządzenie nr 59
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie
stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne
mające na celu wyłonienie kandydatów na

STAŻ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH RDLP W PILE
Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 listopad 2021 roku
Dla kogo:
• Absolwenci szkół średnich leśnych oraz szkół wyższych leśnych,
• Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne,
➢Posiadający wykształcenie:
✓ Z dziedziny nauk ekonomicznych - do Nadleśnictw: Człopa, Jastrowie,
Kaczory, Krzyż, Lipka, Płytnica, Podanin, Sarbia, Tuczno, Wałcz, Złotów,
✓ Administracyjne - do Nadleśnictw: Człopa, Jastrowie, Kaczory, Kalisz
Pomorski, Krzyż, Lipka, Mirosławiec, Podanin, Trzcianka.
Absolwent – osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego
w świadectwie podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki
w podjęciu
zatrudnienia,
spowodowanych:
korzystaniem
z
urlopu
macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą
chorobą, kontunuowaniem nauki na studiach doktoranckich, nie dłużej jednak
niż 4 lata.
Oczekujemy:
• Dobrej organizacji pracy własnej,
• Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
• Sumienności, dokładności i rzetelności.
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Oferujemy:
• Płatny, 12 – miesięczny staż (umowa o pracę na czas określony
na stanowisku stażysty),
• Możliwość
zdobycia
doświadczenia
w
leśnictwie,
księgowości
lub administracji,
• Zaświadczenie o ukończeniu stażu (po zdaniu egzaminu),
• Referencje dla osób szczególnie wyróżniających się.
W przypadku pozytywnych efektów pracy i zaangażowania w powierzone
zadania po zakończeniu stażu możliwe jest nawiązanie stałej współpracy,
zgodnie z potrzebami kadrowymi w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych.
Dokumenty można składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr. Z uwagi
na stan epidemii należy telefonicznie umówić spotkanie pod numerem
telefonu: 67 212 48 44 wew. 817.
Ponadto dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „STAŻ” na
adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina
10.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie od 1 lipca
2021 roku do 17 września 2021 roku (istotna data wpływu).
Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na staż w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
(e-mail, nr telefonu- dobrowolnie) oraz określenie preferowanego nadleśnictwa
do odbycia stażu,
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż wyłącznie w RDLP
w Pile,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- mile widziane CV.
Absolwenci szkół wyższych leśnych i innych niż leśne:
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
Absolwenci średnich szkół leśnych:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego technika
leśnika.
W przypadku dużego zainteresowania stażem, RDLP w Pile zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.
O terminie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wybrani kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie.
Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany przedłożyć do wglądu
oryginały dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
z oryginałem.
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Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż nastąpi w dniu 11 października 2021 roku.
Osoby przyjęte na staż oraz osoby niezakwalifikowane otrzymają zawiadomienie
w tej sprawie na piśmie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Pile
Agnieszka Łojek – Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
tel. 67 212 48 44 wew. 817

dr inż. Andrzej Brusiło
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Pile
/podpisano elektronicznie/

Załącznik nr 1:
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenia o nieodbywaniu stażu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
oraz o składaniu podania o przyjęcie na staż wyłącznie w RDLP w Pile.
Podstawa prawna:
1. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1998 r.
z późn. zm.
2. Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku
w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych.
3. Zarządzenie nr 17 Dyrektora RDLP w Pile z dnia 5 października 2015 r. w sprawie stażu
absolwentów szkół innych niż leśne w RDLP w Pile.
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Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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),
zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła. Może się Pani/Pan z nim skontaktować
drogą elektroniczną na adres e-mail: rdlp@pila.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem
67 212 48 44 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator danych,
mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady:
zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji
danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
2. W
sprawach
związanych
z Pani/Pana
danymi
proszę
kontaktować
się z wyznaczonym
Inspektorem
Ochrony
Danych
pod
adresem
e-mail:
iodrdlp@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie 668 297 426.
Cele i podstawy przetwarzania
Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane odpowiednio:
1. Na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu wyłonienie
kandydatów na staż w jednostkach wchodzących w skład RDLP w Pile na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b),c) RODO. Inne dane przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
2. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez okres, w którym RDLP w Pile zobowiązane jest do zachowania
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przetwarza dane w zakresie
określonym w ogłoszeniu o naborze na staż, w celu wyłonienie kandydatów na staż
w jednostkach wchodzących w skład RDLP w Pile a także w calach archiwalnych.
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej
opisanym celem przetwarzania.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez są:
1. Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) 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
osobowych).
2. Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września
2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych.
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3. Zarządzenie nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia
5 października 2015 roku w sprawie stażu absolwentów szkół innych niż leśne.
4. art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1320).
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do czasu
wyłonienia kandydatów na staż w jednostkach wchodzących w skład RDLP w Pile, a po
tym czasie w celach archiwalnych w okresie przewidzianym przepisami prawa oraz
unormowaniami wewnętrznymi obowiązującymi u ADO, natomiast po upływie opisanych
czasookresów usuwane.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione jednostce organizacyjnej zgodnie
z zakwalifikowaniem Pani/Pana do odbycia stażu - celem zatrudnienia.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1.prawo dostępu do swoich danych;
2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3.prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
5.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w ogłoszeniu o naborze
na staż, w celu wyłonienie kandydatów na staż w jednostkach wchodzących w skład
RDLP w Pile. Brak podania wskazanych danych osobowych uniemożliwi
przeprowadzenie naboru na staż. Podanie przez Panią/Pana innych danych
jest dobrowolne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
Dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
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Załącznik nr 2

………………………………………………..
Data, miejscowość

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur
przyjmowania na staż w zakresie wynikającym z Ogłoszenia o naborze na staż.

…………………………………..
Podpis osoby składającej oświadczenie

Informujemy, że:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (tj. z dnia 30 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz
przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem. W pozostałym zakresie podanie
danych osobowych jest dobrowolne
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że w przeszłości nie odbywałem/am stażu w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych.

…….…………….., dnia ………… r.

………………………………………….

miejscowość

imię i nazwisko (czytelny podpis)

Oświadczam, że składam podanie o przyjęcie na staż absolwencki wyłącznie w RDLP
w Pile.

...…….…………….., dnia …………. r.

………………………………………….

miejscowość

imię i nazwisko (czytelny podpis)
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