
OFERTA PRACY NA STANOWISKU SPECJALISTY DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY 

Wigierski Park Narodowy z siedzibą Krzywe 82, 16-402 Suwałki poszukuje pracownika 

na stanowisko Specjalisty do spraw ochrony przyrody w wymiarze 1/1 etatu 

Zakres  zadań  wykonywanych na stanowisku: 

1. gromadzenie oraz przechowywanie przepisów prawnych i akt z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwa i architektury, 

2. przygotowanie opinii w sprawach zagospodarowania przestrzennego, budownictwa 
i remontów na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

3. współpraca z samorządami terytorialnymi, urzędami administracji państwowej i innymi 
jednostkami w opracowaniu bądź aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego, 
mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przyrodę i krajobraz Wigierskiego Parku 
Narodowego i jego otuliny, 

4. kontrola legalności inwestycji budowlanych wykonywanych na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego, które ingerują w naturalny układ przyrodniczy i krajobraz Parku, 

5. prowadzenie ewidencji inwestycji prowadzonych na terenie WPN i otuliny 
6. zbieranie i przechowywanie informacji przydatnych do sporządzenia bądź aktualizacji 

planów zagospodarowania przestrzennego, 
7. czuwanie nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w planie ochrony parku oraz miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego gmin, 
8. inwentaryzacja i bieżąca aktualizacja elementów zagospodarowania przestrzennego, 
9. współpraca i udzielanie pomocy merytorycznej innym działom parku, związanej 

bezpośrednio i pośrednio z zakresem czynności, dotyczącej między innymi budownictwa 
i remontów oraz udostępniania parku, 

10. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad miejscowej ludności z zakresu budownictwa 
i zagospodarowania przestrzennego, 

11. prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji o wyłączeniu gruntów 
z produkcji rolnej.  

12. zarządzanie danymi przestrzennymi Wigierskiego Parku Narodowego: katalogowanie 
posiadanych danych i udostępnianie ich pracownikom parku, pozyskiwanie nowych danych 
przestrzennych (wektorowych, rastrowych), kontrola danych przestrzennych pod kątem 
prawidłowego ich przetworzenia oraz zgodności z obowiązującymi standardami 
i środowiskiem GIS parku, zarządzanie mapami numerycznymi parku. 

13. przygotowywanie i prowadzenie planów i wniosków z zakresu ochrony nieleśnych 
ekosystemów lądowych, w tym:  sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji   
techniczno-finansowej otrzymywanej z obwodów ochronnych WPN, zbieranie  
i  opracowywanie  materiałów  służących do sporządzania planów, opracowań, opinii itp., 
opracowywanie i czuwanie nad realizacją rocznych i  wieloletnich  planów  ochrony 
czynnej. 

14. prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniami na terenie WPN-u, a w szczególności: 
przeprowadzanie kontroli i opiniowania zasadności wycinki zadrzewień, utrzymywanie 
współpracy z urzędami gminy, prowadzenie dokumentacji i ewidencji usuniętych drzew. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
 

1. wykształcenie wyższe na kierunku: biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona 

środowiska, rolnictwo lub architektura krajobrazu, 

2. umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office, 



3. znajomość zagadnień związanych z systemami informacji przestrzennej, 

4. umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS 

Mile widziane: 

1. prawo jazdy kategorii B, 
2. ukończone kursy lub szkolenia w zakresie GIS, w tym z obsługi oprogramowania GIS,   

Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 

5) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji, 

Zatrudnienie: 

Na okres próbny na podstawie umowy o pracę w  wymiarze 1/1 etatu 

Termin składania aplikacji: do dnia  28.10.2019 r. 

Miejsce składania aplikacji: Sekretariat Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 
Suwałki lub poczta elektroniczna: wigry_pn@wigry.org.pl 

 
 
 
 


