
 
 
 
 

Ekspert ds. konstrukcyjno - budowlanych 
w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego 
Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar 

w Departamencie Innowacji i Rozwoju 
 

 

ADRES URZĘDU: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2 
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce, ul. Wrzosowa 46 
 
WYMIAR ETATU: 1 
 
WYNAGRODZENIE: 7 500 – 8 500 zł brutto 
 
Stanowisko pracy finansowane w ramach projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1. Innowacje i 
nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

ZAKRES ZADAŃ 

• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, w celu realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego ŚKLGUM zgodnie z założeniami projektu, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
prawa, pozwoleniem na budowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

• Nadzorowanie wykonania obiektów budowlanych zgodnie z założeniami konstrukcyjno-budowlanymi, zgodnie  
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

• Sprawdzanie jakość wykonywanych robót, zatwierdzanie kart materiałowych, odbieranie robót budowlanych,  
w tym ulegających zakryciu lub zanikających, udział w próbach i odbiorach technicznych, potwierdzanie faktycznie 
wykonanych robót oraz usunięcia wad, w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją procesu budowlanego  
i wykonania robót pod kątem zachowania zasad BHP. 

• Nadzorowanie, opiniowanie i bieżąca weryfikacja prac projektowych na etapie modyfikacji dokumentacji 
projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w ramach projektu ŚKLGUM. 

• Doradzanie inżynierskie w zakresie realizowanej inwestycji. 
• Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, w celu poprawnej realizacji procesu budowy. 
• Raportowanie postępu prac budowlanych wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej. 
• Ewidencjonowanie i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji projektowej (zgodnie z art. 63 ustawy Prawo 

budowlane), odbioru robót, dokumentacji kosztorysowej, zdjęciowej oraz innych dokumentów związanych  
z prowadzeniem robót. 

• Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych ze specyfiką stanowiska pracy. 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY 

• wykształcenia wyższego technicznego z zakresu budownictwa,  
• 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy / 

kierownika robót / inżyniera robót w branży konstrukcyjno-budowlanej,  
• uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, 
• znajomości ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, 
• znajomości zagadnień z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji budynków, 
• umiejętności: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, 

zorientowanie na osiąganie celów, 
• bardzo dobrej umiejętności obsługi programów MS Project, MS Office, AutoCad. 



 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE 

• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
• umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, 
• umiejętność pracy z modelem BIM na każdym etapie realizacji inwestycji. 

OFERUJEMY 

• Zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas realizacji projektu, którego 
planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 grudnia 2023 roku 

• Ruchomy czas pracy 
• Indywidualny rozkład czasu pracy 
• Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”) 
• Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 
• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników 
• Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej  
• Otwarte i przyjazne środowisko pracy 
• Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od 

udokumentowanego stażu pracy 
• Trzynaste wynagrodzenie 
• Szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych 
• Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 
• Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką 
• Możliwość wykupienia karty MultiSport 

 

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gum.gov.pl do dn. 15 listopada 2022 r.  
z dopiskiem w tytule e-maila „Ekspert ds. konstrukcyjno-budowlanych”. 

Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) oraz uprawnień budowlanych.  

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 581 90 61 lub mailowego na adres: rekrutacja@gum.gov.pl . 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, informuję, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny 
Urzędu. Kontakt z Administratorem danych:   
o tel.: (22) 581 93 99  
o e-mail: gum@gum.gov.pl  
o adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 01-139 Warszawa.  

2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować:   
o tel.: (22) 581 94 30  
o e-mail: iod@gum.gov.pl  
o adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 01-139 

Warszawa.  
3. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu  

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Urzędzie Miar oraz archiwizacji dokumentów po 
przeprowadzeniu naboru. 
Podanie innych danych w  zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na 
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną 
można odwołać w  dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez 
kontakt z Administratorem danych. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda 
na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 164), 

o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, 

o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy. 

5. Dane osobowe mogą być  przekazywane  wyłącznie  podmiotom  do tego uprawnionym na podstawie odrębnych 
przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na powszechnie dostępnej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi GUM 
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

7. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko pracy a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.   
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 164).  

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:   
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO 
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne – zgodnie z art. 16 

RODO 
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO  
o prawo do usunięcia  tych danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania 

oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli zgoda została cofnięta – zgodnie z art. 18 RODO. 
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych  
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.   

9. W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Głównym Urzędzie Miar Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w Głównym Urzędzie Miar) jest wymagane przepisami prawa, aby 
uczestniczyć w procesie naboru na wolne stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały profilowaniu.   
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