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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Programista Middle 
 

w ramach projektu 

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy, 

POWR.02.10.00-00-9003/17 

 

Główne zadania 

- wsparcie informatyczne narzędzia informatycznego do diagnozy dzieci i młodzieży, 

przygotowanego w ramach projektu 

- synchronizacja informatycznych narzędzi diagnostycznych przygotowanych w ramach 

projektu z innymi narzędziami, wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

- ścisła współpraca z zespołem projektowym UKSW oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki 

w zakresie synchronizacji narzędzi  

 
Wymagania 

Sformułowane w załączonej karcie rekrutacyjnej  

 

Warunki zatrudnienia 

Wymiar: 1 etat 

Okres: 4 miesiące 

 

Niezbędne dokumenty 

- podanie o zatrudnienie do Rektora UKSW 

- karta rekrutacyjna (załącznik) 

- CV 

- list motywacyjny 
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Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną 

do 7.12.2022 r., godz. 12.00 (decyduje data wpływu) na adres: 

Instytut Psychologii UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, p. 1401, 01-938 Warszawa  

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

W CV należy dopisać następującą klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Programisty Middle. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie 

Zgodnie z art. 13 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. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja  

2016 r.), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony 

danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  

na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych  

na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu 

będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych przez przepisy prawa. 
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6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji). 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

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

gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie 

rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie 

dobrowolne. 

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał 

profilowaniu. 
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ZAŁĄCZNIK – KARTA REKRUTACYJNA 
Data:  

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko: Programista Middle 
 

Projekt: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-

pedagogiczną – obszar osobowościowy 

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

WYMAGANIA ORAZ INFORMACJA O ICH SPEŁNIANIU 

 

Wymagana wiedza i doświadczenie:  
(a) praktyczna min 3-letnia znajomość PHP 3.6, PHP 7 

(b) umiejętność tworzenia aplikacji webowych 

(c) znajomość podstawowych zagadnień aplikacji internetowych 

(d) znajomość realizacyjnych baz danych 

(e) znajomość HTML, CSS i JavaScript, MySQL, POSTRGRES, BOOTSRAP 

(f) doświadczenie w testowaniu scentralizowanych aplikacji WWW 

(g) umiejętność opracowywania instrukcji, oprogramowania oraz programowania nowych rozwiązań 
informatycznych na potrzeby związane z opracowaniem aplikacji elektronicznych do zestawów 
narzędzi diagnostycznych  

Informacja, w jaki sposób są spełnione wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 
(należy odnieść się do wszystkich kryteriów od a do g) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Załączniki potwierdzające zdobytą wiedzę i doświadczenie 

1) … 
2) … 

 
 


