
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza nabór na stanowisko pracy  

Opiekun Gospodarstwa Rolnego PTOP 

 

Nazwa stanowiska: Opiekun Gospodarstwa Rolnego PTOP 

Miejsce wykonywania pracy: Żywkowo 7, gm. Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie 

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę: 

a) pierwsza:  3 miesięczny okres próbny 

b) kolejne  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy 

Wynagrodzenie:   

- 3500 zł brutto miesięcznie (do negocjacji zależnie od doświadczenia i kwalifikacji)  

- premie roczne uzależnione od wysokości przychodów gospodarstwa 

- do dyspozycji w pełni wyposażone mieszkanie o pow. 80 m2 z opłatami ponoszonymi przez 

pracodawcę  

 

 

Drogi Kandydacie, 

Dziękujemy  za  zainteresowanie  naszą  ofertą  pracy.  Oferty osób przystępujących do konkursu 

powinny zawierać:  

a) list  motywacyjny  oraz curriculum  vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w 

szczególności  informację  o stażu  pracy,  w  tym  stażu   pracy   o charakterze   rolniczym, kwalifikacjach  

zawodowych i wykształceniu - wymagane  dane  osobowe  (zgodne  z  art.  221§ 1 kodeksu  pracy,  tj.  

imię  lub  imiona  oraz  nazwisko,  datę  urodzenia,  dane  umożliwiające skontaktowanie  się,  

wykształcenie,  kwalifikacje     zawodowe,     przebieg     dotychczasowego zatrudnienia); 

b) oświadczenie, że:  

- przeciwko  kandydatowi  nie  toczy  się  postępowanie  o  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia 

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 



- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

- kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi,  o  którym  mowa  w  art.  31  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. 

zm.);  

- kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;  

c) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

oraz zgodę na przetwarzanie podanych danych (załącznik nr 1). 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.  

List   motywacyjny  i  CV  w  języku  polskim należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres 

smenderski@ptop.org.pl. Ponadto, prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym dokumencie do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z 

dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  Ustaw  z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (RODO).” 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrani kandydaci zostaną 

powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Dodatkowych  informacji  udziela  Sebastian 

Menderski, kierownik biura PTOP w Olsztynie (smenderski@ptop.org.pl). 

Nabór ma charakter ciągły, do czasu jego zamknięcia. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 

Rolnictwo: 

- dbanie o zdrowie i kondycję zwierząt (bydło rasy polskiej czerwonej w liczbie 30-40 os. dorosłych), 

- planowanie i kontrola wycieleń krów, 

- planowanie rozwoju stada, 

- zbiór paszy na zimę (siano, sianokiszonka), 

- przeprowadzanie wypasu stada, 

- kontrola i naprawa linii elektrycznej (ogrodzenia z elektryzatorem), 

- sprzedaż bydła, 

mailto:smenderski@ptop.org.pl
mailto:smenderski@ptop.org.pl


- prowadzenie dokumentacji stada w ARiMR oraz PFHBiPM, 

- organizacja opieki weterynaryjnej w tym pomocy przy cyklicznym przeprowadzaniu badań krwi 

wyznaczonych przez PIW w Bartoszycach, 

- rozwój gospodarstwa pod względem funkcjonalności i estetyki, 

- równanie łąk na wiosnę (koleiny, kretowiska, dziki), 

- odnawianie łąk (sianie nowej trawy). 

Gospodarstwo:  

- dbanie o dobry stan techniczny budynków gospodarczych (m.in.  cykliczna poprawa dachówek na 

dachu, czyszczenie rynien), 

- dbanie o dobry stan domu wraz z pokojami gościnnymi oraz salką edukacyjną, przeprowadzanie 

drobnych remontów w ramach usunięcia usterek i zanieczyszczeń, 

- dbanie o czysty i estetyczny wygląd podwórka/ ogrodu (m.in. przycinanie drzew i krzewów oraz 

koszenie trawy na terenie i przed posesją), 

- przyjmowanie gości i wolontariuszy,  

- udzielanie podstawowych informacji o bocianach oraz wsi. 

- dbanie o sprzęt rolniczy (m.in. wymiana oleju i filtrów w ciągniku, usuwanie usterek, czyszczenie po 

sianokosach i zimie), 

- sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych gospodarstwa, 

 

Media: 

- prowadzenie profilu gospodarstwa na portalu społecznościowym Facebook, 

- udzielanie wypowiedzi dla mediach 

WYMAGANIA 

 

Kwalifikacje: 

- wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie o kierunku rolniczym), 

- umiejętność obsługi MS Excel, MS Word, urządzeń biurowych, 

- dobra kondycja fizyczna, 

Doświadczenie: 

- mile widziany  staż pracy w gospodarstwie rolnym 



Umiejętności: 

- samodzielność w działaniu, 

- umiejętność obsługi maszyn rolniczych (ciągnik, prasa, kosiarka itp.) 

- umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji, 

- dobra organizacja pracy,  

- wysoka kultura osobista,  

- terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,  

Pozostałe: 

- prawo jazdy kat. B, 

- gotowość do pracy poza normalnymi godzinami. 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych: 

1. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 

Białowieży, adres biura i do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 

22 55, e-mail: apoplawska@ptop.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia obecnej i przyszłych 

procesów rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z PTOP  



4.Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221§ 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; 

5.Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7.Dane przechowywane będą przez okres: do pisemnego odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8.Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  

usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  

zgody  w  dowolnym momencie; 

9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków (dalej PTOP) ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieży, adres biura i do korespondencji: Sekretariat 

PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów 

rekrutacji, zawartych w liście motywacyjnym i dołączonych dokumentach. Zgoda dotyczy danych 

wykraczających poza  zakres  wskazany  w  art.  22  ustawy  z  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  

(Dz.  U.  2018  poz.  917  ze  zm.) 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  (Dz.  U.  

2017  poz.894 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że 

zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Zostałem 

poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie 

danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 ................................                         ................................................................................................... 

(miejscowość i data)                          (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 


