Informacja
dotycząca naboru absolwentów na staż w jednostkach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
w 2019 roku
DO.1125.6.2019
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że
zgodnie z
treścią
§4 zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 07 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów
w Lasach Państwowych, znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu absolwentów szkół średnich
i wyższych leśnych
1. Na staż będą przyjmowani:
– absolwenci
szkół leśnych średnich,
– absolwenci szkół leśnych wyższych.
2. Absolwenci są to w rozumieniu przepisu §1 pkt 6 Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe osoby, które
w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły
podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu
zatrudnienia spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej,
korzystaniem z urlopu macierzyńskiego
lub urlopu wychowawczego oraz
długotrwałą
chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach
doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.
3. Zgodnie z zapisami w/w zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
absolwenci składają dokumenty do jednej wybranej regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
4. Absolwenci, którzy chcą odbyć staż w
jednostkach organizacyjnych
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
–
–
–
–

–
–

4.1. Absolwenci szkół średnich
podanie o przyjęcie na staż (ze wskazaniem pożądanych nadleśnictw
w ilości 2-3),
kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika,
oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w
podaniu dla celów prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Radomiu rekrutacji na stanowisko stażysty. Zostałem (am)
poinformowany (a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem.”
oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
oświadczenie, że absolwent ubiega się o staż tylko w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu.
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–
–
–

4.2. Absolwenci szkół wyższych:
podanie o przyjęcie na staż (ze wskazaniem pożądanych nadleśnictw
w ilości 2-3)
kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu (zdanym
egzaminie dyplomowym)
oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w
podaniu dla celów prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Radomiu rekrutacji na stanowisko stażysty. Zostałem (am)
poinformowany (a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem.”

–
–
–

oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
oświadczenie, że absolwent ubiega się o staż tylko w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu
temat pracy magisterskiej, inżynierskiej oraz określenie szczególnych
zainteresowań kandydata z dziedziny leśnictwa.
4.3.
Kserokopie dokumentów o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. winny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu
oryginały dokumentów.

5. Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Wydziale Organizacji
i Kadr RDLP w Radomiu (pok. Nr 33-34),
bądź za pośrednictwem poczty
na adres:
Regionalna
Dyrekcja
Lasów Państwowych
w
Radomiu, Wydział
Organizacji i Kadr ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
6. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych
miejsc, przeprowadzony zostanie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla
absolwentów szkół średnich leśnych i odrębnie dla absolwentów szkół wyższych
leśnych.
6.1. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie
podana na stronie internetowej RDLP w Radomiu.
6.2. Formę dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż oraz zasady jego
zaliczenia określi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
7. Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data wpływu do RDLP)
ustala się na dzień 20 września 2019 roku.

Radom, dnia 01.07.2019 r.
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