
 

 

 

 
Wrocław, 06 grudnia 2022 roku 

 
NABÓR PRACOWNIKA NA 2 WOLNE STANOWISKA  

 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na wolne stanowiska w Dziale Przedsięwzięć 

Instytucjonalnych:  
Specjalista w sekcji ds. wystawy „Golgota Wschodu” w projekcie EOG  

 
Wymiar:  ½ etatu, praca od stycznia 2023 r., umowa na czas określony wyznaczony terminem 
realizacji projektu EOG – do 30 września 2023 r., poprzedzona umową na okres próbny 
 
 
1. Obowiązki ogólne: 
 

1. Prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych; 
2. Oprowadzanie zwiedzających po wystawie w języku polskim oraz angielskim, 

niemieckim lub/i ukraińskim; 
3. Bieżący nadzór i obsługa ruchu zwiedzających, w szczególności obejmujący kontrolę 

liczby osób zwiedzających wystawę (zgodnie z przepisami BHP oraz regulaminem 
wewnętrznym) i obsługa systemu rezerwacji grup zwiedzających, szatni, itp.; 

4. Sporządzanie raportów frekwencji oraz przekazywanie przełożonemu niezbędnych 
dokumentów i danych; 

5. Uczestniczenie w pracach zespołu projektowego „Wrocław i Falstad nie zapomną”,  
w tym: kontakt z partnerami, specjalistami i przewodnikami zewnętrznymi; 

6. Uczestniczenie w pracach zespołu edukatorów na wystawie Golgota Wschodu (przy ul. 
Wittiga 10) w tym: nadzór i prowadzenie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych  
na wystawie; 

7. Współpraca z Partnerami projektu „Wrocław i Falstad nie zapomną” w zakresie opieki 
nad dziedzictwem kulturowym, miejscami pamięci, środowiskami osób zasłużonych 
dla historii Polski i Wrocławia; 

8. Zapewnienie wkładu merytorycznego do promocji projektu w ramach działalności 
wystawy, organizowanych zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych oraz budowania 
frekwencji na wystawie; 

9. Noszenie stroju służbowego; 
10. Dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających; 
11. Współpraca w realizacji zadań z innymi działami Ośrodka, a w szczególności w obszarze 

edukacji z Działem Edukacji poprzez stałą współpracę ze specjalistą ds. edukacji  
w projekcie EOG; 



 

 

12. Realizacja innych projektów zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego 
przełożonego. 

 
2. Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie wyższe (minimum licencjackie), 
- podstawowa znajomość problematyki zsyłek na Syberię i w inne rejony ZSRR w trakcie II 
wojny światowej wraz z kontekstem historycznym oraz udział w szkoleniach indywidualnych  
i zespołowych w tym zakresie; 
- umiejętność oprowadzania grup lub/i moderowania spotkań edukacyjnych 
- znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), 
- dobra umiejętność zarządzania czasem i umiejętność koordynacji różnych zadań w tym 
samym czasie, 
- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, dokładność, 
sumienność,  
- samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy pod presją 
czasu, 
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub ukraińskiego w stopniu 
komunikatywnym (pisana i mówiona). 
 
3. Wymagania pożądane: 
- doświadczenie w pracy w zespole projektowym, 
- doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, organizacji projektów naukowo-badawczych, 
- prawo jazdy kategorii B. 
 
4. Oferujemy:  
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy etatu, 
- możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia, 
- dostęp do programu Multisport oraz programu medycznego ENEL-MED,  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku). 
 
5. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny; 
- życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data 
urodzenia, obywatelstwo, dane kontaktowe, wykształcenie (ze wskazaniem uzyskanych stopni 
i tytułów naukowych oraz uczelni, które je przyznały), informacje o doświadczeniu 
zawodowym, uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2019, poz. 1781); 



 

 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji; 
- oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem 
faktycznym; 
- można załączyć: referencje, dokumenty i dyplomy poświadczające zdobyte wykształcenie  
i doświadczenie. 
 

Miejsce i termin składania ofert: do 15 grudnia 2022 r. do godziny 10.00 
- w formie pisemnej: siedziba Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, 
- komplet dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres mailowy: 
rekrutacja@zajezdnia.org do wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja do projektu EOG” 
 
 
 

W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będą Państwo objęci postanowieniami 
art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą  
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org, 
tel. (+48) 71 715 96 00; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zajezdnia.org; 
3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, w oparciu 
o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie 
administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 
5. Pani/Pana dane mogą być profilowane przy użyciu częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych 
systemów, w celu selekcji kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego; 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 2 lat  
w przypadku możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi  
do organu nadzorczego; 
8. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla 
celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, która może być 
w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie 
zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec 

Beneficjentów, Partnerów oraz Konsultantów zaangażowanych w realizację projektu w ramach: 
Programu Kultura współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
oraz 

Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [1] 
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw kultury 
i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Operatora Programu Kultura w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG 2014-2021 (MF EOG 2014-2021), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 
00-071 Warszawa. 
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji Programu Kultura współfinansowanego ze 
środków MF EOG 2014-2021 oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach MF EOG 
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 ( NMF 2014-2021 ) [2] , 
w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem 
Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 [3] . 
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań przez 
Operatora Programu. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 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 tzw. RODO. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku: 

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
wynikającego z następujących przepisów prawa: 

 umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem 
Norwegii 
w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz 
Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 
2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie 
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata2014-
2021; 

 umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of 
Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata2014-



 

 

2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [4] ; 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO), 

3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

W celu realizacji swoich zadań Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 
przetwarza dane: 

1. osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację projektów (imię, nazwisko, 
stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres 
e-mail). 

2. uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym, konferencji, 
komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa 
podmiotu, adres siedziby podmiotu lub adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail). 

3. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków  
w projektach, w tym personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów 
i wykonawców realizujący umowy o zamówienia publiczne (imię, nazwisko, stanowisko 
służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer rejestru przedsiębiorców, numer 
telefonu, adres e-mail). 

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: 
 podmioty, zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Kultura  

w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 (w tym m.in. 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów); 

 podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT 
i operatorzy telekomunikacyjni  [5] ; 

 państwa Darczyńcy i podmioty wykonujące zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: 
Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego 
przez Stały Komitet Państw EFTA). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Porozumieniu w sprawie realizacji 
Programu Kultura w ramach EOG 2014-2021 z dnia 18 października 2019 r. z równoczesnym 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
 prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
 prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 
 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 

RODO), 



 

 

 prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
oraz w sposób zautomatyzowany [6] , 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli 
przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, 
obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jest możliwy: 

 pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa; 
 pod adresem poczty elektronicznej: mweglewski[at]kultura[dot]gov[dot]pl; 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
[1] Jeśli dotyczy. 
[2] Jeśli dotyczy. 
[3] Jeśli dotyczy. 
[4] Jeśli dotyczy. 
[5] O ile dotyczy. 
[6] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na 
dysku komputera. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 
 

 
 
 

Projekt „Wrocław i Falstad nie zapomną! Polskie i Norweskie spojrzenie na totalitaryzmy. Działania edukacyjne, badawcze, 
wystawiennicze, wydawnicze i popularyzatorskie o różnych doświadczeniach Wrocławia i Falstad totalitaryzmu hitlerowskiego 
i stalinowskiego w okresie II wojny światowej” korzysta z dofinansowania o wartości 1.549.303,02 zł otrzymanego od Islandii, 

Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. 

Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu popularyzującego przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi polskiego 
i norweskiego doświadczenia hitlerowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu we Wrocławiu i Falstad. 

 

 

 

 

 

 


