
    
 
40-214 Katowice,  ul. Wróblewskiego 35, 
tel. fax.(032) 203-81-12, 203-84-92 

Rachunek:   PKO  BP     II / 0  Katowice                                        nr konta 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 
Regon 272789650                                                                                                                  Nip   954 - 10 - 01 – 441 
www.katowice.pzw.org.pl                                                      
katowice@opzw.webserwer.pl  
                  
 

Ogłoszenie o pracę 
 
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  
poszukuje pracownika do działu gospodarki rybacko - wędkarskiej. 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie zależało między innymi: 
- branie czynnego udziału w organizacji i przeprowadzaniu akcji zarybieniowej, 
- przeprowadzanie odłowów oraz prawidłowe zagospodarowanie odłowionych ryb, 
- prowadzenie dokumentacji związanej z obwodami rybackimi, 
- prowadzenie zabiegów gospodarczych na wodach PZW celem zwiększenia ich rybostanu. 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Miejsce pracy: teren Okręgu PZW w Katowicach 
Stanowisko: Specjalista ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej, referent ds. gospodarki rybacko-
wędkarskiej 
Rodzaj pracy: praca w terenie oraz w biurze 
Przewidywany termin zatrudnienia: I/II kwartał 2019 r. 
 
Niezbędne wymagania: 
- wykształcenie: wyższe lub średnie o kierunku ichtiologia, rybactwo śródlądowe, technik rybak 
- prawo jazdy kat. B, dodatkowym atutem będzie kat. C, E 
- znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
 
List motywacyjny oraz CV należy składać w sekretariacie Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice lub wysłać na adres 
mailowy: dfpyka@pzw.com.pl   
 
Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści": 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach w celu rekrutacji na stanowisko pracownika w dziale gospodarki 
rybacko-wędkarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. 
 
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert spełniających niezbędne wymagania 
określone w ogłoszeniu. 
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