
Zarządzenie nr .......

Wojewody Dolnośląskiego

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego dla obywateli państw 

trzecich w Delegaturze DUW w Wałbrzychu, w związku z realizacją zadania 

„Infopunkty i doradztwo specjalistyczne”, w ramach projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI 

pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464 z późn. zm.)

§ 1. W związku z realizacją zadania „Infopunkty i doradztwo specjalistyczne” w ramach 

projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli

stanowisko doradcy zawodowego w Delegaturze DUW w Wałbrzychu.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO DLA OBYWATELI PAŃSTW  
TRZECICH W DELEGATURZE DUW W WAŁBRZYCHU

W ramach projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli 
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, realizowane jest zadanie Infopunkty i doradztwo 
specjalistyczne obejmujące m.in. świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla cudzoziemców.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wojewoda Dolnośląski, zwany dalej Zleceniodawcą, poszukuje kandydatek/kandydatów na 
stanowisko doradcy zawodowego w Delegaturze DUW w Wałbrzychu. Miejscem świadczenia 
usługi będzie Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 
23a, 58-300 Wałbrzych.

Zakres zadań:
1) prowadzenie konsultacji dla cudzoziemców stanowiących grupę docelową projektu 

wynikającą z Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, w tym m.in. przeprowadzanie diagnozy zainteresowań i 
predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik, testów i następnie 
pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej, znalezieniu ofert pracy, przygotowanie do 
odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie klienta do trudności, jakie mogą 
pojawić się na jego zawodowej ścieżce kariery np. bezrobocie, nagła choroba czy 
konieczność adaptacji do nowych warunków pracy i otoczenia.

2) pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w procesie rekrutacji;

3) prowadzenie dokumentacji związanej z konsultacjami prawnymi -  karty konsultacji 
zawodowej oraz dokumentacji sprawozdawczej.

Warunki realizacji usługi:

Usługa będzie świadczona w okresie od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin - styczeń 
202lr.) do 30 kwietnia 202Ir. Możliwe będzie przedłużenie realizacji umowy w sytuacji 
kontynuowania działań projektowych.

Co do zasady miejscem świadczenia usługi jest Delegatura Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu. DUW zapewnia pokój biurowy wyposażony w niezbędne meble 
i sprzęt komputerowy podłączony do Internetu, drukarkę, niezbędne materiały biurowe. Koszty 
dojazdu do miejsca prowadzenia formy wsparcia ponosi Zleceniobiorca i powinny one być 
wliczone do deklarowanej w formularzu ceny. Usługa doradztwa zawodowego będzie świadczona 
w środy w godzinach 12.00 -  15.00 oraz w piątki w godzinach 8.00-12.00, po uprzednim 
umówieniu przez Zamawiającego klienta cudzoziemskiego na konkretną godzinę. Zamawiający
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przewiduje średni czas pojedynczej usługi - lh. Maksymalny czas świadczenia usługi w ramach 
zlecenia to 80 h.

W okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się 
udzielenie konsultacji telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w miejscu innym 
niż miejsce świadczenia usługi jakim jest Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Wałbrzychu.

Zleceniodawca będzie prowadził zapisy na konsultacje zawodowe w wyznaczonych terminach. 
Zapisy będą dokonywane co lh  (średni czas trwania konsultacji zawodowej). Zleceniodawca, na 
5 dni kalendarzowych przed wykonywaniem usługi doradztwa zawodowego, przekaże doradcy 
zawodowemu dokładne godziny umówionych spotkań z klientami cudzoziemskimi. Dopuszcza 
się zgłoszenie konsultacji zawodowej bez zachowania tego terminu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z doradcą zawodowym. Zleceniodawca może odwołać spotkanie doradcy 
zawodowego, nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na świadczenie usługi.

Przed udzieleniem konsultacji zawodowych doradca zawodowy wypełnia kartę konsultacji 
zawodowej wpisując m.in. dokładny czas rozpoczęcia usługi dla poszczególnego klienta 
cudzoziemskiego. Po wykonanej usłudze doradztwa zawodowego doradca zawodowy wpisuje 
godzinę zakończenia konsultacji zawodowej. Klient poświadcza te dane swoim podpisem.

W przypadku umówienia konsultacji telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy imię, nazwisko, obywatelstwo, numer telefonu oraz 
szczegółowy opis problemu klienta z prośbą o konsultację telefoniczną lub mailową.

W przypadku konsultacji telefonicznej, doradca zawodowy wypełnia kartę konsultacji wpisując 
dokładny czas trwania rozmowy telefonicznej, a w przypadku konsultacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, rzetelnie przedstawia datę i godzinę rozpoczęcia pracy nad opracowaniem 
odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Zakończeniem czasu konsultacji będzie godzina 
wysłania maila.

W przypadku ponownej konsultacji służącej doprecyzowaniu informacji, ewidencja czasu 
konsultacji będzie przebiegać według powyższych zasad.

Wynagrodzenie za konsultację zawodową jest wyliczane proporcjonalnie do jej czasu trwania, 
który będzie odnotowywany na karcie konsultacji zawodowej. Suma miesięcznej liczby godzin 
usługi jest następnie zaokrąglana w ten sposób, że każde rozpoczęte 10 minut będzie liczone jako 
pełne 10 minut. Stawka za niepełną godzinę ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w odniesieniu 
do stawki za lh  doradztwa wynikająca z oferty. W sytuacji gdy klient cudzoziemski nie pojawi się 
na umówionej i zgłoszonej doradcy zawodowemu stacjonarnej konsultacji zawodowej, 
Zleceniodawca zapłaci połowę stawki za jedną godzinę.

Szczegółowe warunki zatrudnienia, sposoby sprawozdawczości i zasady realizacji usługi będzie 
regulować - zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a doradcą zawodowym - umowa 
zlecenie.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i założeniami Funduszu 
Azylu Migracji i Integracji i Podręcznika dla Beneficjenta Projektu finansowanego w ramach
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Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. (http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014- 
2020/fami/podrecznik-dla-benefIcienta/)

Warunki udziału w naborze:

Do udziału w naborze zostanie dopuszczony kandydat, który:
1) jest osobą fizyczną bądź przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność 

gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa zawodowego,
2) posiada obywatelstwo polskie (wymóg nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym) - wymagane oświadczenie;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych - wymagane 
oświadczenie;

4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne - wymagane 
oświadczenie;

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe - wymagane oświadczenie;

2. KWALIFIKACJE WYMAGANE:

1. wykształcenie wyższe,
2. min. 12 miesięczny staż poradnictwa zawodowego - przedstawienie oświadczenia o stażu

poradnictwa zawodowego oraz dokumentów go potwierdzających typu: umowy o pracę, 
umowy cywilno-prawne, referencje.

3. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut na etapie 
oceny):

1. znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub ukraińskiego w stopniu
komunikatywnym, potwierdzona stosownym dokumentem.

2. znajomość problematyki potrzeb obywateli państw trzecich przebywających w Polsce w
zakresie poszukiwania/zmiany pracy (udokumentowany staż poradnictwa zawodowego dla 
obywateli państw trzecich).

Spełnianie wymaganych kwalifikacji będzie weryfikowane na podstawie CV i innych dołączonych 
dokumentów (dyplomy, certyfikaty, poświadczenia znajomości języka).

4. KRYTERIA OCENY

Ocena wniosków będzie dokonywana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Etap I -  ocena spełnienia wymogów formalnych (dochowanie terminu złożenia, kompletność 
dokumentacji, spełnienie wymaganych kwalifikacji).

Etap II -  ocena merytoryczna, w niżej wymienionych obszarach:
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1. Cena 40%

W formularzu kandydat wskaże stawkę godzinową (godzina zegarowa) brutto za usługę.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem przy uwzględnieniu całkowitej 
stawki wynagrodzenia:
(Cena całkowita oferty najtańszej / Cena całkowita oferty badanej) * 40% * 100 
Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 40.

2. Znajomość problematyki potrzeb obywateli państw trzecich przebywających w Polsce w zakresie 
poszukiwania/zmiany pracy. -  30 %

Kryterium będzie oceniane na podstawie udokumentowanego stażu poradnictwa zawodowego dla 
obywateli państw trzecich.

• staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (ponad 1 rok) -  30 punktów
• staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (ponad 0,5 roku) -  20 punktów
• staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (do 0,5 roku) -  10 punktów
• brak stażu poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich -  0 punktów.

Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 30.

3. Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub ukraińskiego w stopniu 
komunikatywnym - 30%

• Znajomość trzech z ww. języków -  30 punktów
• Znajomość dwóch z ww. języków -  20 punktów
• Znaj omość j ednego z ww. j ęzyków -  10 punktów
• Nieznajomość żadnego z ww. języków -  0 punktów

Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 30.

Kryterium nr 1 będzie weryfikowane na podstawie formularza składanego w pierwszym etapie 
rekrutacji. Kryterium nr 2 i 3 będzie weryfikowane na podstawie analizy załączonych do formularza 
dokumentów.

Wojewoda Dolnośląski dokona wyboru według ww. kryteriów i przedstawi listę rankingową w ciągu 
10 dni od ostatniego dnia naboru.

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego www.duw.pl, w zakładce: Komunikaty. Od ogłoszonego wyniku nie przysługuje 
odwołanie.

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny o wyborze decyduje kolejność 
złożenia ofert (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Istnieje możliwość uzupełniania ofert i składania dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym - przez 
komisję oceniającą - terminie.
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5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i 
dokumentów)

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza (zał. nr 1);

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3. Oferta musi być czytelna (najlepiej wypełniona komputerowo);

4. Do oferty powinny być załączone wymagane dokumenty takie jak kopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż poradnictwa zawodowego), 
Curriculum Vitae, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie o posiadaniu 
pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie, że 
nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jak 
również zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń są załącznikami do 
formularza ofertowego.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. w formie podpisanego skanu 
przesłanego pocztą elektroniczną na adres p.muchla@duw.pl lub przez Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą -  ePUAP na adres: /req49xnl8v/skrytka lub za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego), na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
PI. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z dopiskiem 
na kopercie: „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego dla obywateli państw trzecich w 
Delegaturze DUW w Wałbrzychu”.

6. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych wymienionych w punkcie 
2 ogłoszenia;

3) niezgodną z treścią ogłoszenia;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania.

8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 4.

9. Po otrzymaniu przez Wojewodę środków na realizację zadania zostanie podpisana umowa z 
wybraną osobą.
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6. DANE ZLECENIODAWCY

Wojewoda Dolnośląski 

pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław

7. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Muchla, e-mail: p.muchla@duw.pl, tel. 71 340 69 21, Justyna Bujak, e-mail: i.bujak@duw.pl, 
tel. 71 340 66 57.

8. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wojewoda Dolnośląski dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 
100% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu 
zamówienia (np. zwiększenie liczby godzin).

2. Wojewoda Dolnośląski zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego naboru w 
następujących sytuacjach:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) procedura wyboru oferty obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

udzielenie zamówienia i zawarcie umowy,
3) w sytuacji braku przyznania środków, które Wojewoda zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,
4) w przypadku gdy cena oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny 
najkorzystniejszej oferty,

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.

3.Niniejszy nabór nie stanowi zobowiązania Wojewody Dolnośląskiego do zawarcia umowy.

4.Zawarcie umowy uzależnione jest od przyznania środków decyzją Ministra Finansów.

Załącznik:

1. Formularz ofertowy.
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Inne informacje:
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. Złożone aplikacje przechowywane są przez 
minimum 6 lat od zatwierdzenia przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji raportu końcowego z realizacji projektu.
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 iod@duw.pl;
- dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko; 
-podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest 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 będą przekazywane Organowi Delegowanemu - Centrum Obsługi Projektów 
Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w razie czynności kontrolnych;
- dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofiiięciem, 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.
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Zał. Nr 1 do ogłoszenie o naborze na stanowisko 
doradcy zawodowego dla obywateli państw trzecich 
w Delegaturze DUW w Wałbrzychu

(miejscowość, data)

FORMULARZ

Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego dla obywateli państw trzecich 
w Delegaturze DUW w Wałbrzychu

Dane Zleceniodawcy

Wojewoda Dolnośląski 

Plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

NIP 896-100-32-45

Dane Kandydata

Imię i nazw isko:........................................

A dres:.........................................

e-m ail:.............................................

te l .: .................................................

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:

1. okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021 r.
2. zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
3. zakres obowiązków jak w ogłoszeniu o naborze

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji 
przedmiotu zamówienia przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. Cena za godzinę zegarową (brutto)
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Cena za całość przedmiotu zamówienia

3. Znajomość problematyki potrzeb obywateli państw trzecich przebywających w Polsce 
w zakresie poszukiwania/zmiany pracy

o brak

o staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (do 0,5 roku) 

o staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (0,5 roku -  1 roku) 

o staż poradnictwa zawodowego dla obywateli państw trzecich (ponad 1 rok)

Załączam następujące dokumenty potwierdzające staż poradnictwa zawodowego dla 
obywateli państw trzecich:

4. Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub ukraińskiego w stopniu 
komunikatywnym.

o znaj omość j ęzyka angielskiego 

o znaj omość j ęzyka rosyj skiego 

o znaj omość j ęzyka ukraińskiego

Załączam następujące dokumenty potwierdzające znajomość ww. języka obcego/języków 
obcych w stopniu komunikatywnym:

podpis osoby uprawnionej

Załącznik do niniejszego formularza ofertowego stanowi integralną część oferty i przedstawia 
wzory wymaganych oświadczeń.
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Kandydat powinien załączyć także:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (min. 12 
miesięczny staż poradnictwa zawodowego).

2. CV.

3. Dokumenty wymienione przez Kandydata w punkcie 3 i 4.

4. Oświadczenia wg wzoru Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego
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Zał. 1 -  Wzór wymaganych oświadczeń

Załącznik nr 1 do 
formularza ofertowego

Data

(imię i nazwisko)

(adres)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie*.

(podpis)

* wymóg nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam 

z pełni praw publicznych.

(podpis)

3. Oświadczam, że przeciwko mnie nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
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(podpis)

4. Oświadczam, że nie bylem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

(podpis)

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych 

osobowych przez Administratora, którym jest Wojewoda Dolnośląski, wykonującego 

swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 w celu zrealizowania 

procedury naboru na stanowisko doradcy zawodowego dla obywateli państw trzecich w 

Delegaturze DUW w Wałbrzychu, zgodnie z art. 7 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) (Dz. Urz. UE L 119.1) oraz przepisami krajowymi.

(podpis)
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