
 
 
 

Wydział Historii UW 

poszukuje  

programisty / programistki 

 
 
 
KIM JESTEŚMY? 
 
Wydział Historii to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która powstała niedawno i nadal jest w trakcie 
budowy. Chcielibyśmy, by Wydział stawał się organizacją nowoczesną, dynamicznie funkcjonującą, sprawnie 
reagującą na wyzwania, ale jednocześnie zapewniającą stabilność swoim pracownikom. Kierujemy się takimi 
wartościami jak otwartość, szacunek i tolerancja, pracowitość, uczciwość, współpraca, odpowiedzialność, 
nieustanne doskonalenie i rozwój zarówno organizacji, w której pracujemy, jak i każdego z nas.  
 
Dynamicznie działamy i rozwijamy się. W październiku rozpoczynamy realizację prestiżowego grantu 
przyznanego, przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council). 
Kierować nim będzie nasz pracownik – dr Paweł Nowakowski. Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne 
na naszej stronie internetowej.  
 
Obecnie poszukujemy programisty lub programistki, który do nas dołączy, by swoją wiedzą i umiejętnościami 
wspierać realizację tego wyjątkowego projektu. Jeśli lubisz wyzwania, chciałbyś/chciałabyś, by Twoja praca miała 
wpływ na rozwój polskiej nauki, chcesz pracować z interesującymi ludźmi przy ciekawym międzynarodowym 
projekcie, prześlij nam swoje zgłoszenie i dołącz do nas.   
  
  
ZAKRES ZADAŃ 
 
Na Twoją pracę będzie składać się realizacja zadań związanych ze stworzeniem rozwiązań informatycznych, 
niezbędnych do osiągnięcia celów projektu. 
 

● Zaprojektowanie, utworzenie i wdrożenie rozwiązań informatycznych: 
o strony internetowej 
o struktury IT dla Cyfrowego Atlasu Warsztatów Starożytności 
o narzędzia online do zbierania danych 
o interfejsu użytkownika dla projektowych baz danych i instrumentów wizualizacyjnych 
o dostępnych online narzędzi do dzielenia danych, zebranych przez zespół projektowy 

• Przygotowanie pełnej dokumentacji rozwiązań z obszaru IT projektu i ich publikacja w otwartym 
repozytorium 

• Bieżące wsparcie IT projektu 
 

WYMAGANIA: 
 

● Bardzo dobra znajomość Node.js oraz frameworków Express.js i Nest.js lub PHP i frameworków Laravel 
i Symfony 

● Doskonała znajomość JavaScript i Typescript lub PHP 
● Doskonała znajomość React i Next.js oraz state management, SCSS/CSS 
● Doświadczenie w pracy z mikroserwisami i aplikacjami typu event-driven 

http://historia.uw.edu.pl/grant-erc-dla-dr-pawla-nowakowskiego/


 
 

● Znajomość Sql i relacyjnych baz danych MySQL lub PostgreSQL 
● Znajomość nierelacyjnych bazy danych np. Redis, Cassandra lub MongoDB 
● Znajomość Git i GitOps 
● Znajomość i praktyczne doświadczenie w pracy z zasadami CI/CD 
● Zrozumienie i praktyczne doświadczenie z zasadami SOLID i wzorcami GOF 
● Znajomość standardów TEI XML i EpiDoc 
● Podstawowa znajomość GIS 
● Podstawy DevOps 
● Doświadczenie z badawczymi bazami danych  
● Dyspozycyjność umożliwiająca udział w cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego 
● Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
● Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania 
● Wysoka kultura osobista, życzliwość 
● Umiejętność pracy w zespole 

 
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE DLA NAS: 
  

● ukończone studia II stopnia na kierunku historia lub archeologia 
● znajomość realiów Uniwersytetu 

 
CO OFERUJEMY: 
 

● pracę z międzynarodowym zespołem naukowców, realizujących wyjątkowy projekt badawczy; 
● ciekawą pracę, która ma znaczenie i przyczynia się do rozwoju polskiej nauki  
● sympatyczną atmosferę 
● możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach, w tym możliwość wyjazdu na 

tygodniowe szkolenia zagraniczne do partnerskich uczelni (program Erasmus+) 
● pakiet socjalny (dofinansowanie wczasów pod gruszą, „karpiowe”, trzynastka, bezpłatne lektoraty 

i zajęcia sportowe dla pracowników UW) 
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 
 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas realizacji projektu: 
o na pełen etat w okresie pierwszych 12 miesięcy  
o na 1/4 etatu w okresie kolejnych 48 miesięcy 

 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
 

● CV 
● podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zob. niżej) 

 
Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Termin składania dokumentów: 11 września 2022 r. do godz. 23:59 na adres e- mail: dziekanat.wh@uw.edu.pl 
z dopiskiem w tytule wiadomości: Konkurs – programista ERC. 
 
Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.  

mailto:dziekanat.wh@uw.edu.pl


…………………………………………… 

Imię i nazwisko 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-
927 Warszawa jako pracodawca. 
Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do 
której kierowana jest korespondencja); 

▪ telefonicznie: 22 55 20 355. 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez 
Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, 
udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy. 
Cel i podstawy prawne przetwarzania 
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez 
Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) 
przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie 
przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście 
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  

 
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, 
która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski 
przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl. 
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem.6 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia 
procesu rekrutacyjnego. 
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 
wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.  
Odbiorcy danych 
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach 
wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 
Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych osobowych, jak np. …………… . 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. 
Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
▪ usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 
Informacja o wymogu podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. …………………………………………………….. 
(miejscowość i data) (podpis kandydata) 

 

                                                           
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.); 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO); 
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
6 Art. 7 ust. 3 RODO; 
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
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