
OFERTA PRACY W PROJEKCIE LIFE17 NAT/PL/000018 30 04 2019  

Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of 

inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy". 

Opis zadań dla kandydata: 1. zarządzanie systemami zbierania danych dotyczących telemetrii i 

zarządzania systemem zbierania danych dotyczących znaczników PIT z wykorzystaniem GIS, 2. 

wykonywanie prac terenowych wspólnie z pozostałymi pracownikami projektu, 3. przygotowanie baz 

danych dla uzyskanych wyników z wykorzystaniem GIS, 4. pomoc przy przygotowaniu raportów 

(pomoc przy analizach danych, wizualizacja danych, pomoc przy interpretacji danych oraz 

przygotowaniu tekstu raportów), 5. pomoc przy pracy w hodowli zagrożonych gatunków, 6. 

uczestnictwo w spotkaniach projektowych, przygotowanie i prezentowanie wyników badań na 

konferencjach w formie posterów i wystąpień ustnych, przygotowanie spotkania śródprojektowego, 

7. inne zadania pracownika technicznego w ramach projektu LIFE zlecone przez Instytut.  

Wymagania: 1. Biegłe rozpoznawanie małży słodkowodnych i płazów krajowych. 2. Doświadczenie w 

prowadzeniu badań telemetrycznych potwierdzone udziałem w projektach. 3. Znajomość i 

doświadczenie w prowadzeniu baz danych i biegła znajomość GIS. 4. Znajomość technik aktywnej 

ochrony w warunkach dolin rzecznych, potwierdzona udziałem w projektach aktywnej ochrony. 5. 

Znajomość terenowa doliny Nidy. 6. Doświadczenie w pracy terenowej.  

Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie 1/2 etatu pracownika technicznego w IOP PAN, 

finansowanego z projektu LIFE17 NAT/PL/000018 na okres 6 miesięcy (w okresie 5.02.2021r. do 

05.08.2021 równe 1675 zł brutto), z możliwością przedłużenia na kolejne etapy realizacji projektu.  

Dodatkowe informacje: Informacji udziela kierownik projektu: dr hab. prof. IOP Tadeusz Zając. 

Konkurs na charakter otwarty. Wymagane dokumenty: list motywacyjny; CV; opis dotychczasowych 

osiągnięć naukowych i praktycznych oraz zainteresowań; publikacje lub raporty z realizacji prac 

potwierdzające spełnianie wymagań. Termin składania ofert: 4. lutego 2021 r. O wynikach konkursu 

każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 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) – 

zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, 

nr tel. 12 632 22 21. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl Pani/Pana dane 

osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy³ będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego¹ na pracę w projekcie LIFE17 

NAT/PL/000018 finansowanym przez UE w ramach narzędzia finansowego LIFE+, natomiast inne 

dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody². Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych będą: •¹ art. 6 ust. 1 lit. b RODO; •² art. 6 ust. 1 lit. a RODO; •³ art. 22 Kodeksu pracy oraz 

§1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 



prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana do pracy w projekcie LIFE17 NAT/PL/000018, 

realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Pani/Pana dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Jeżeli w dokumentach 

zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich 

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

dane osobowe mogą być przekazywane: • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora danych oraz • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

•podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym 

procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku 

wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia 

swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, 

jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

 


