
 

 
 
 
 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 

 
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko: 
Specjalista/ka ds. organizacyjno - prawnych 

Miejsce pracy: Warszawa 

Podstawowe obowiązki na stanowisku Specjalisty/ki ds. organizacyjno – prawnych: 

 bieżące prace w dziale organizacyjno-prawnym, 
 współuczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz w przeprowadzaniu postępowań w oparciu  

o ustawę PZP, 
 realizacja zamówień zgodnie z regulaminem zamówień publicznych NIAiU, 
 przygotowanie umów, 
 opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Instytutu np.:  instrukcje,  zarządzenia, 
 redagowanie pism, 
 współpraca z działami merytorycznymi w zakresie formalno-prawnym, 
 sporządzanie raportów, protokołów itp. 

 
Wymagania: 

 ukończone studia z zakresu prawa/administracji lub kierunków pokrewnych, 
 minimum roczne doświadczenie w pracy z podobnym zakresem obowiązków, 
 doskonała umiejętność organizacji pracy, 
 umiejętność koordynacji powierzonych zadań, 
 wysokie umiejętności komunikacyjne, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 umiejętność pracy pod presją czasu, 
 wysoka kultura osobista, 
 mile widziane: praktyczna znajomość ustawy PZP. 

Oferujemy: 

 możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się instytucji kultury, 
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, 
 wynagrodzenie w wysokości do 5700 zł brutto, 
 możliwość awansu, 
 świadczenie urlopowe, 
 dofinansowanie karty MultiSport, 
 możliwość stałego podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia i udział w konferencjach, 
 praca w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

1. Życiorys/CV i list motywacyjny, 
2. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 



 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji  na oferowane stanowisko. 

Miejsce i sposób składania dokumentów: 

Życiorys/CV wraz z listem motywacyjnym oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
należy składać do dnia 8 września 2021 r.: 

 w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja dział organizacyjno-
prawny, lub 

 listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4,00-366 Warszawa, lub 
 osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 

9.00–16.00. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
RODO, informuję, iż: 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

2. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (dalej: NIAiU), ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa. 
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@niaiu.pl lub pisemnie na adres NIAiU. 
4. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla 

realizowanych procesów rekrutacyjnych. 
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom. 
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu 

rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV i listu motywacyjnego. 
8. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

10. Obowiązek podania danych Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak 
podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

 


