
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu 
ogłasza nabór na stanowisko: 

specjalista ds. remontowo-budowlanych 
 
 
Zakres obowiązków: 
 

 wsparcie techniczne dla kierownika projektu, w zakresie rozwiązywania w projektach bieżących 
tematów związanych z branżą ogólnobudowlaną: 

 przygotowywanie zgodnych z wymogami pzp opisów przedmiotu zamówienia, wymaganych do 
pozyskania projektanta lub wykonawcy robót, 

 przygotowanie wymagań dla podmiotów ubiegających się o udział w postępowaniach związanych z 
prowadzonymi projektami, 

 przygotowanie umów z wykonawcami w części merytorycznej, 

 uczestnictwo w pracach komisji oceniającej i wyłaniającej usługodawcę/wykonawcę robót, 

 wydawanie wytycznych i założeń do projektowania, konsultowanie projektu i jego odbiór w 
imieniu zamawiającego, analiza rozwiązań alternatywnych, rozpoznawanie rynku pod kątem 
najbardziej optymalnych z punktu widzenia rozwiązań projektowych technologii i materiałów, 

 przygotowywanie harmonogramów robót, 

 weryfikacja lub sporządzenie kosztorysów, 

 kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budowlanych, 

 analiza i opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie posiadanej specjalności na etapie 
koncepcyjnym projektu, 

 współpraca z projektantami, wyjaśnienie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu w fazie projektowej 
oraz w trakcie realizacji inwestycji, 

 analiza, weryfikacja i koordynacja dokumentacji technicznej i formalnej inwestycji, 

 rozpoznawanie potrzeb w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej, 

 koordynowanie opracowania niezbędnych ekspertyz, badań technicznych, dokumentacji 
projektowej i kosztowej na proponowane przez wykonawcę roboty dodatkowe, 

 wykonywanie analiz porównawczych kosztów robót zamiennych, 

 udział lub prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego, 

 opiniowanie wniosków wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału lub rozwiązania, 

 kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy, 

 udział w odbiorach robót zanikających, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 

 kontrola poprawności dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę, 

 udział w przygotowaniu dokumentów formalnych wymaganych przepisami prawa, 

 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w realizacji powierzonych zadań, 

 wykonywanie innych prac na polecenie przełożonych związanych z funkcjonowaniem Muzeum. 
 
 

Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe techniczne budowlane, 

 uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

 doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń budowy, 

 doświadczenie w kosztorysowaniu, 

 znajomość programów kosztorysowych oraz programu AutoCAD,  

 znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem  procesu budowlanego, 

 znajomość rynku materiałów i rozwiązań systemowych dla swojej branży, 



 znajomość ustaw: Prawo budowlane, O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo zamówień 

publicznych, 

 umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, 

 umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, 

 odpowiedzialność i obowiązkowość,  

 prawo jazdy kat. B, 

 biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. Cudzoziemców), 

 doświadczenie w pracy/wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej po uzyskaniu uprawnień, 

 doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej: 
 
- praca na wysokości powyżej 3 m 
- prowadzenie samochodu służbowego do 3,5t 

 
 
Życiorys zawierający klauzulę wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres e-mail: 
joanna.wajda@auschwitz.org,  
Osoba do kontaktu: Joanna Wajda, tel. 33 844 8035   
Okres składania podań od 12.06.2019r. do skutecznego zakończenia naboru. 
 
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych 
rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”  
 
 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
 

INFORMACJA OGÓLNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy  

w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
 
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 (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, 
NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum); 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr 
telefonu 33 844-81-15;  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO  i  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami), 

4. Dane osobowe nie będą  przekazywane innym podmiotom; 
5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
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międzynarodowej. 
6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres  trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce 

pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia 
obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów  kancelaryjno-archiwalnych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym profilowania, 

b) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane 
osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 
zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego 
Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. Podanie  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami);  ich 
nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji 

10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” -  
pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy. 
W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669). 
 
 


