
 

 

Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

ogłasza konkurs na stanowisko 
asystenta 

w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym 
na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych 
 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym   
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. 
 
Wymagania: Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące warunki: 
    - posiadać tytuł zawodowy co najmniej magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (lub odpowiedniej  
      wg starej klasyfikacji dziedzin, obszarów i dyscyplin), 
    - posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie BHP, 
    - posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU POWINNO ZAWIERAĆ:  
 
-  podanie skierowane do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 
-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia,                                                  
-  kopię dyplomu potwierdzającego  tytuł zawodowy, 
-  dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata , 
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
   i nauce  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.zm. ), stanowiące załącznik do ogłoszenia, 
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 
 
-  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony  od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021,  
-  dla osoby, z którą zostanie podpisana umowa o pracę przewidziano  do prowadzenia następujące przedmioty :  
   System zarzadzania  BHP / Normy  zarządzania BHP (jeden z przedmiotów wybierany przez studentów),   
   Obiekty i pomieszczenia pracy / Organizacja stanowisk pracy (jeden z przedmiotów wybierany przez studentów),  
   Modelowanie procesów zarządzania / Oprogramowanie systemów zarządzania (jeden z przedmiotów wybierany przez         
 studentów). 
 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY SKŁADAĆ : osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 
 
 Kancelaria Ogólna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pokój 127, 
 ul. Zamkowa 4  58-300 Wałbrzych 
 
Termin składania dokumentów upływa w dniu – 04.01.2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 12.01.2021 r. 
 
Wszystkie dokumenty kandydat powinien podpisać. 
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami. 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 
 
Dokumenty kandydata wyłonionego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób 
podlegają zwrotowi. Dokumenty będą do odbioru w Dziale Kadr i Spraw Pracowniczych  PWSZ A.S. pok.306  
do dnia 28.02.2021 r. Po tym terminie zostaną zniszczone. 

 
REKTOR 

 
prof. dr hab. Robert Wiszniowski 

 
Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 



 

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakim zostały zebrane 
 (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r.poz.1000)” 
                                                                           
                                                                  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa z siedzibą 

w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: pwsz@pwsz.com.pl, tel. + 48 

74 641 92 00, zwany dalej PWSZ, reprezentowana przez prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego- Rektora. 

2. W PWSZ został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w 

sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@pwsz.com.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi 

taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do momentu 

cofnięcia wyrażonej zgody. 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem), 
g) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, 
 

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z PWSZ (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona 
danych osobowych”) 
 

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO.  

 
Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań 
przesłane na adres Administratora. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do 

uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców 

danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych  

i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację. 

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uczestnictwa w procesie rekrutacji.  Brak podania 

danych osobowych będzie skutkował niemożnością uczestniczenia w procesie rekrutacji na stanowisko pracy. 


