
 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: 
administrator systemu 

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

 
 
Liczba stanowisk pracy: 1 etat 
 
Miejsce wykonywania pracy: ul. Borowska 138-144 Wrocław 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
- obsługa i administrowanie Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego               
w tym administrowanie kontami użytkowników systemu, 
- monitorowanie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
- reagowanie na incydenty związane z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, 
- analiza funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego                
na obszarze województwa oraz sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z funkcjonowania systemu 
na obszarze województwa dolnośląskiego, 
- ścisła współpraca z administratorem Systemu Informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego                     
w zakresie realizacji bieżących zadań, 
- koordynacja współpracy pomiędzy dysponentami zespołów ratownictwa medycznego województwa 
dolnośląskiego a Centrum Technicznym MSWiA, w zakresie  Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
- nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem zastępowalności skoncentrowanych dyspozytorni medycznych                  
w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dotyczącym dyspozytorni medycznych                               
we Wrocławiu  i w Legnicy. 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
n i e z b ę d n e 
wykształcenie:  wyższe, 
doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy w tym co najmniej 1 rok w obszarze powiadamiania  ratunkowego 
ratownictwa medycznego lub na stanowisku związanym z administrowaniem systemem teleinformatycznym, 
pozostałe wymagania niezbędne:  
- znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013r  o systemie powiadamiania ratunkowego, 
- znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
- znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
- komunikatywność, 
- podstawowa wiedza na temat zasad funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.                
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- list motywacyjny, 
- Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                      
w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie. 
 
 
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 „Oferta zatrudnienia BZ – administrator systemu (SWD PRM)” . 
 
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. 

Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się               



na stronie internetowej  www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny 

zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać 

zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne  i dostarczone po terminie    

(w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych 

osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) 

nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie                     

z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które 

niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką 

wybranym/wybraną podczas naboru. 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 na stanowisko 

administratora systemu. 

 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. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania 
formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Wynagrodzenie składające się 
z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, 20% premii i dodatku za wieloletnią pracę wynosi w łącznej 
wysokości do 4 090 zł brutto.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08. 

 
 


