
STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYCHODZIE

64-400 Międzychód ul. 17 Stycznia 143

OGŁASZA OTWATRY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIĘDZYCHODZIE
Stanowisko pracy – Młodszy Referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa w wymiarze 1 etatu

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1) wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie leśne)

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6) nieposzlakowana opinia.

7) czynne prawo jazdy kat. B.

 2. Wymagania dodatkowe pożądane:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,

2) znajomość terenu powiatu międzychodzkiego,

3) praktyczna znajomość przepisów prawnych w zakresie:

   - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. ze   
      zm.),

   - ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U.2021.1275 t.j. ze zm.),

   - ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U.2020.1683 t.j. ze zm.),   
   -  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2021.1098 t.j. 
      ze zm.), 
   - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
      (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.).

4) biegła obsługa komputera, w tym obsługi aplikacji pakietu Office,

5) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, samodzielność na stanowisku,

6) zdolność do pracy w warunkach stresu, pod presją czasu;

7) sumienność i dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej na terenie powiatu, w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym m.in.:



- prowadzenie spraw związanych z uproszczonymi planami urządzania lasu,

- przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,

- sporządzanie sprawozdań o lasach stanowiących własność osób fizycznych
i prawnych,

- prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu, w lasach w których wystąpiły szkody
spowodowane pyłami, lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego,
względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

- przygotowywanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie
kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- przygotowywanie decyzji określających zadania gospodarcze dla właścicieli lasów nie
posiadających planów urządzenia lasów,

- sprawowanie kontroli nad zalesionymi gruntami i wypłacanie ekwiwalentów
za prowadzenie upraw leśnych,

- sprawdzanie udatności zalesionych upraw,

- przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na leśny po wydaniu pierwszej
pozytywnej oceny udatności upraw.

2) Prowadzenie spraw z zakresu Prawa łowieckiego, w tym i.in.

- przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowle chartów rasowych lub ich mieszańców,

- prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

- przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i
użyteczności publicznej,

- realizacja programów w zakresie odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

3) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących
własnością gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) Praca w wymiarze 1 etatu - jednozmianowa,

2) Miejsce pracy – siedziba Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143
oraz teren powiatu międzychodzkiego.

3) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.



4) Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie.

5) Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:,

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;

2) życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego
lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;

3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) oświadczenie kandydata:

 - o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 - o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

- posiadanym obywatelstwie,

- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Wzór oświadczeń, wzór kwestionariusza oraz klauzula informacyjna znajdują się
w załączniku do ogłoszenia.

Na wymaganych dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny oraz CV) należy umieścić
klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie”.

Kserokopie dokumentów złożonych przez aplikantów zostaną zniszczone w terminie trzech
miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby, z
którą zostanie zawarta umowa o pracę.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w punkcie podawczym Starostwa
Powiatowego lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe 
w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód,
 z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego referenta OS ” w terminie do 
30 września  2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).



 2) Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

3) Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie bądź
mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa .

 5) Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy Starostwa pod
numerem telefonu 95 748715, 95 7488720.

Międzychód, dnia 17.09.2021 r.

                                                                                                                                   Starosta

Rafał Litke


