
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: 

sprzątaczki 
w Biurze Administracji i Logistyki 

 
Wymiar etatu: 1 etat 

Liczba stanowisk pracy: 1 lub inna liczba miejsc pracy w łącznym wymiarze 1 etatu 
 
Miejsce wykonywania pracy: Wrocław 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
- zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych w czasie ustalonym przez kierownictwo, 
- utrzymywanie w stałej czystości mebli biurowych, 
- codzienne opróżnianie koszy na śmieci, 
- mycie posadzek na korytarzach i klatkach schodowych oraz mycie stolarki okiennej, 
- dbanie o powierzony sprzęt pomocniczy i jego właściwe zabezpieczenie, 
- sprzątanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
n i e z b ę d n e 
wykształcenie:  podstawowe 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: - 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie. 
 
Miejsce składania dokumentów: 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Organizacji i Rozwoju 
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 
Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki 
ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „AL-sprzątaczka” 
 
Inne informacje: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu                   
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.                  
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Jednocześnie informujemy że: 
 administratorem danych osób składających oferty jest Wojewoda Dolnośląski. Nie został wyznaczony 

przedstawiciel Administratora. 
 Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu, pok. 2145, tel. 6714, e-mail in@duw.pl; 
 dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru.  
 podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 , art. 221 § 4 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

 dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom; 
 dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 okres przechowywania danych osobowych kandydatów wynika z § 15 Zarządzenia nr 37 Dyrektora 

Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudnienia w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (dostępnego na stronie BIP Urzędu); 

 kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, 
ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu 
wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;  

 kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

 podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania 
wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy; 

 dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres               
e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.  Kwota miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu    
na pełny etat wynosi nie mniej niż 2250 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-
64-08. 
 
 


