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                                             Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
do procedury rekrutacji                                                                                                                                                                                                                                         

pracowników ZDP 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                          
ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński                                                                                           

ogłasza                                                                                                                                                         
nabór na wolne  stanowisko urzędnicze                                                                                                

ds. inwestycji i remontów 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.  Nadzór nad jakościowym i ilościowym wykonaniem robót inwestycyjnych i remontowych                           
w trybie zleconym:                         

1) Prowadzenie dokumentacji technicznej, 
2) Rozliczanie robót 
3) Udział w odbiorach, 
4) Prowadzenie sprawozdawczości. 

2. Nadzór nad jakościowym i ilościowym wykonaniem robót inwestycyjnych i remontowych 
wykonywanych siłami własnymi, w tym: 

1) Przygotowanie zakresu prac, 
2) Rozliczanie robót, 
3)  Sporządzanie kosztorysów , 
4) Udział w odbiorach, 
5) Prowadzenie sprawozdawczości,  prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych 

prac, 
3.  Przygotowywanie zamówień publicznych, 
4. Współpraca w zakresie ustalania potrzeb na wykonanie robót utrzymaniowych przy drogach 

powiatowych, 
5. Przygotowanie i koordynowanie realizacji porozumień na wykonanie roboty z zakresu inwestycji i 

remontów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
6. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i środków transportowych, 
7. Kontrola zajęcia pasa drogowego pod względem posiadania zezwolenia, prawidłowości, 

oznakowania robót, przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego, 
8. Bieżąca aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących sekcji. 
 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie, 
2. Wykształcenie wyższe, 
3. Minimum 5 lat stażu pracy w tym 1 rok w administracji samorządowej lub branży drogowej, 
4. Prawo  jazdy  kat. B. 
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa karnoskarbowe, 
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
8. Nieposzlakowana opinia. 

 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Znajomość  zagadnień  z  zakresu  drogownictwa  i kosztorysowania . 
2. Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane. 
3. Umiejętność  obsługi  komputera  w tym  pakietu MS Office, programów kosztorysowych.  
IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
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1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym, 
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, 
4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku, 
5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych                    

i korzystania z pełni praw publicznych, 
8. Oświadczenie o niekaralności. 

 
    Przewidywany termin zatrudnienia:  kwiecień 2022r. 

    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2022r. wynosił ponad 6%. 

                  

 
 

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów”                                 
należy złożyć do dnia 11 marca 2022r. do godz. 15.00 na adres:                                                                            

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                 
ul. Leśna 17                                                                                                                                                                          

11-100 Lidzbark Warmiński 

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu 
oraz niekompletne - nie będą rozpatrywane.                                                                  
 Dodatkowe informacje można uzyskać po nr Tel 89 7670010. 
Kandydaci zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy 
informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych . 
Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 
Informacje o kandydatach określone w ogłoszeniu, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym. 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 01.03.2022r.                                                                   Dyrektor 
                                                                                                                               mgr inż. Dariusz Iskra 
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Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisany/a…………………………………..………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w związku ze złożoną przeze mnie aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko                               
ds. inwestycji i remontów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim. 

 

 
 

Klauzula informacyjna 
dotycząca realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 
2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest  Zarząd  Dróg Powiatowych   w Lidzbarku Warmińskim              

z siedzibą przy ul. Leśnej 17, 11-100 Lidzbark Warmiński, nr tel.  89 767 0010 lub 605 662 696 oraz  
e-mail: sekretariat@zdplw.pl 

2.  Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail:  
iod@zdplw.pl  oraz  nr  tel.  897670010. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane 
są  na podstawie  art. 6 ust.1 lit a RODO. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. 
6. Do wskazane go terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

swoich danych osobowych , jak również prawo żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

7. Jeżeli uważa Pani/Pan ,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych nie 
będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. 

9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pani/Pana na stanowisko opisane w ogłoszeniu 
rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie 
odebrania dokumentów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie 
zniszczona komisyjnie. 

 

 

 

 
…………………………………..………….. 

                                                                                                                                              (data i  czytelny podpis) 
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