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Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na 
stanowisko kierowcy busa przewożącego osoby niepełnosprawne. 
 
Zakres obowiązków: 

 transport studentów niepełnosprawnych na trasach dom-uczelnia i uczelnia-dom;  

 pomoc osobom niepełnosprawnym we wsiadaniu do busa i wysiadaniu z niego (w tym za 
pomocą windy); 

 pomoc osobom niepełnosprawnym w przemieszczeniu się pomiędzy busem a miejscem 
docelowym w budynku; 

 dbałość o dobry stan techniczny i wizualny pojazdu; 

 drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu; 

 prawidłowa ewidencja czasu i przebiegu pracy. 
 
Wymagania: 

 prawo jazdy kat. C i D; 

 min. 5 lat doświadczenia w zawodowym prowadzeniu pojazdów; 

 znajomość podstaw mechaniki samochodowej; 

 znajomość topografii miasta. 
 
Mile widziane: 

 komunikatywność, punktualność i odpowiedzialność; 

 umiejętność korzystania z systemów opartych na GPS (np. Google Maps); 

 doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem. 
 
 
Oferujemy: 

 umowę o pracę; 

 stabilne zatrudnienie w renomowanej  instytucji; 

 szkolenie z zasad i technik transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem w załączniku) należy przesłać 

w formie plików pdf na adres email:  

transport@uw.edu.pl  
 
 
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z tylko z wybranymi kandydatami 
wyłonionymi w procesie wstępnej rekrutacji.  

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), 

Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221§ 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie 

danych osobowych jest dobrowolne.  

.........................   .............................................................................................. 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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