
 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to 
największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod 
leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, 
współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki 
z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów 
postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji 
celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na 
wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej. 
W związku z aktualnie prowadzonymi i planowanymi inwestycjami związanymi  z rozbudową i 
modernizacją Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego, aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko: 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Sekcji 
Inwestycji 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: DT.110.2.2021 

Zakres obowiązków: 

 nadzorowanie i kontrola zgodności robót, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w 
szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z dokumentacją projektową, dokumentami 
formalnymi np. pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej a także Umową zawartą z 
Wykonawcą; 

 nadzór nad pracami projektowymi oraz bieżące opiniowanie proponowanych rozwiązań 
projektowych; 

 nadzór nad kompletnością i jakością dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę; 

 sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich; 

 udział w komisjach przetargowych w zakresie przygotowania części merytorycznej dla 
prowadzonych postępowań inwestycyjnych; 

 kompletowanie dokumentacji inwestycji, nadzór nad jej przechowywaniem i przekazywaniem 
właściwym jednostkom; 

 udział w odbiorach robót w tym odbiorach częściowych, końcowych, próbach i rozruchach; 

 opiniowanie dokumentacji materiałowej, pod kątem przydatności do robót, zgodności z 
dokumentację projektową i umową z Wykonawcą; 

 kontrola jakości urządzeń i materiałów w zakresie posiadania świadectw, dopuszczeń i 
wymaganych certyfikatów oraz wszelkich innych wymaganych umową i przepisami prawa 
dokumentów dopuszczających do użycia; 



 udział w bieżących rozliczeniach Umowy z Wykonawcą robót, weryfikowanie postępu prac i 
dokumentów rozliczeniowych; 

 udział w naradach koordynacyjnych na każdym etapie realizacji prac projektowych i realizacyjnych; 

 nadzorowanie zaawansowania prowadzonych robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - 
finansowego; 

 zgłaszanie dostrzeżonych usterek, wad i egzekwowanie ich usunięcia; 

 realizacja obsługi gwarancyjnej zrealizowanych obiektów; 

 wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, ich instalacji i urządzeń oraz 
ustalanie potrzeb remontowych; 

 współpraca z pozostałymi osobami/instytucjami sprawującymi nadzór nad realizacją inwestycji. 

Wymagania: 

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 doświadczenie w nadzorowaniu robót min. 3 lata; 

 bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz, w 
podstawowym zakresie, ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

 znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz programu Norma; 

 dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 zaangażowanie; 

 dodatkowym atutem będzie wykazanie się doświadczeniem w obiektach szpitalnych. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku. 

 

 

 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 

ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-inwestorskiego-w-sekcji-

inwestycji_6117567.html 
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