
 

 

OM-503-2-6763/14                                           Osowiec-Twierdza, dnia 02 września 2014 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie na recenzenta Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru 

Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy 

            W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-277/10-00 „Przygotowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja 

Biebrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

Biebrzański Park Narodowy ogłasza konkurs na recenzenta części siedliskowej 

i florystycznej PZO dla obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy.   

Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.09.2014 r. do 31.01.2015 r. 

Przedmiot zamówienia: 

1) kontrola jakości części siedliskowej i florystycznej przekazanego przez Wykonawcę 

projektu PZO dla obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy i jej 

dokumentacji; 

2) doradzanie merytoryczne pracownikom Parku zaangażowanym w realizację projektu;  

3) przygotowanie oceny merytorycznej ww. dokumentacji, w terminie do 30.09.2014 r., 

celem udostępnienia członkom Rady Naukowej i interesariuszom przed najbliższymi 

z nimi spotkaniami;  

4) udział w posiedzeniu Rady Naukowej, opiniującym PZO i ostatnim spotkaniu 

z interesariuszami PZO;  

5) przygotowanie recenzji części siedliskowej i florystycznej projektu PZO i ich 

dokumentacji. 

Wymagania dotyczące kandydata: 

1) wykształcenie przyrodnicze oraz stopień naukowy doktora lub wyższy, 

2) autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 planu ochrony lub pracy dotyczącej 

obszaru objętego zamówieniem, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym; 

 



 

 

 

3) doświadczenie w zakresie praktycznego planowania ochrony przyrody 

(np. przygotowanie projektów dot. ochrony siedlisk przyrodniczych bądź gatunków 

N2000), zarządzania obszarami chronionymi (np. we wdrażaniu projektu dot. ochrony 

gatunków lub siedlisk na obszarze chronionym), posiadający szeroką wiedzę 

z ekologii siedlisk przyrodniczych Natura 2000, biologii i ekologii gatunków Natura 

2000 (np. udział w przygotowywaniu metodyki monitoringu siedlisk bądź gatunków 

N2000, doświadczenie w monitorowaniu ich stanu); 

4) znajomość obszaru „SOO Dolina Biebrzy” (np. zdobyta podczas realizacji badań 

naukowych, inwentaryzacji przyrodniczych na obszarze wymienionych ostoi, poprzez 

udział w pracach organów opiniodawczo-doradczych w zakresie ochrony przyrody). 

Zgłoszenia powinny zawierać: 

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, wymagane 

doświadczenie; 

4) cena wyżej opisanej usługi zaproponowana przez kandydata, 

5) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacje o sposobie, terminie i miejscu składania dokumentów:  

Kandydaci powinni złożyć oferty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 

09.09.2014 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 

Goniądz lub na adres email: lkrajewski@biebrza.org.pl. Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod nr telefonu: 85 738 30 12. 

Organem właściwym do rozpatrywania ofert jest Dyrektor BbPN. 

Ocena ofert będzie dokonana na podstawie kryterium najniższej ceny. 

Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez jego 

rozstrzygnięcia.  

 

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

    mgr Roman Skąpski 


