
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Drogomistrz 
 
Miejsce pracy: Grójec 
Ogłoszenie o naborze Nr 90497 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

-     praca w terenie 

-     praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, 

-     nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), 

-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas 
pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń 
biurowych,   

-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

-    praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

Zakres zadań 

 wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, 
odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, 

kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych, 
 kontroluje roboty utrzymaniowe oraz inwestycyjne i zgłasza uwagi w zakresie tych 

kontroli przełożonemu, 

 kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów, 
 prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg, 
 współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w 

zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz 

innych koniecznych informacji. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

 prawo jazdy kat. B, 
 znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, 

prawa o ruchu drogowym, 



 praktyczna znajomość pakietu MS Office, 

 kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, 
współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 uprawnienie do kierowania ruchem, 
 znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, kodeksu postępowania administracyjnego, 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 
 oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B 
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe 

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu 
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie wykształcenia 
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 
  kopia uprawnień do kierowania ruchem , 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu 

Miejsce składania dokumentów: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Nr 
ogłoszenia – Drogomistrz – Z-13”) 

lub pocztą elektroniczną na adres warszawa.rekrutacja@gddkia.gov.pl 
 

Dane osobowe - klauzula informacyjna: 

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. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO” informuję, że 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie 
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 
listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana 
zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez 
wskazane akty prawne; 
 
4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na 
rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT; 

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania 
formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w 
ogłoszeniu o naborze; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub 
brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są 
wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na 
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą 
przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z 
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego 
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor 
ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

 


