
 
Załącznik nr 23 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.61.2021 

 

     

OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Dział (lub równorzędna jednostka)/stanowisko samodzielne 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska Inspektor nadzoru inwestorskiego: zapewnienie funkcjonowania 

jednostki i wykonywania powierzonych działań przez jednostkę. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Wykonywanie zadań służbowych zgodnie z zakresem czynności oraz regulaminami  

(w tym Regulaminem Pracy) obowiązującymi w Uczelni. 

2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych  

z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (stosownej branży) 

- praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją 

inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem. 

3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót 

inwestycyjnych i remontowych, szacowanie kosztowe, nadzorowanie tych robót; 

bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót jakości wbudowanych materiałów 

i przestrzeganie prawidłowej technologii robót – wszystkie działania, zadania 

powierzone przez Kierownika jednostki. 

4. Przygotowanie materiałów do postępowań wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub regulaminów wewnętrznych na roboty remontowe i inwestycyjne,  

a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji 

zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie 

dokumentacji technicznej dla potrzeb postępowań. 

5. Kontrolowanie stanu technicznego obiektów Uczelni w zakresie odpowiedniej branży; 

odpowiedzialność za wykonanie prac kontrolno-pomiarowych stanu technicznego 

urządzeń i instalacji (jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej lub 

elektrycznej) – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Przyjmowanie i analizowanie zleceń na usługi budowlane w zakresie rzeczowym robót, 

możliwości ich wykonania oraz szacowanie ich wartości; sporządzanie merytoryczne 

umów i zleceń w zakresie prowadzonych postępowań, zadań. 

7. Załatwianie wszelkich spraw związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie 

rękojmi i gwarancji kontrahentów zewnętrznych w zakresie realizowanych przez 

jednostkę umów i zleceń. 

8. Kompleksowe prowadzenie lub współprowadzenie zleconych spraw, zadań dla 

jednostki. 
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PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Kierownik Jednostki/Kierownik Pionu 

Stanowiska podległe - 

Stanowiska/jednostki współpracujące  

w Uczelni 

Jednostki Organizacyjne Uczelni oraz inni pracownicy 

Jednostki 
 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU 

 

Uprawnienia do decyzji i działania W zakresie powierzonych obowiązków, w szczególności jako 

osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami). Związane ze stanowiskiem  

do informacji służbowych, do współpracy i kontaktów 

personalnych w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni, do 

reprezentowania i pozytywnego wzmacniania wizerunku 

Uczelni w kontaktach zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

Ochrona danych osobowych. 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
- 

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
NIEZBĘDNE WSKAZANE 

Średnie techniczne budowlane w specjalności odpowiedniej branży X  

Wyższe techniczne budowlane w specjalności odpowiedniej branży  X 

Inne – uprawnienia budowlane w specjalności odpowiedniej branży 

oraz przynależność od Izby samorządu zawodowego i posiadanie 

aktualnego zaświadczenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

X  

   

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
NIEZBĘDNE WSKAZANE 

ogólne w pracy – minimum 3 lata X  

w obszarze nadzoru i kierowania robotami budowlanymi 

odpowiedniej branży (min. 3 lata) 

X  

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Praktyczna znajomość ustawy Prawo budowlane (PB), rozporządzeń 

wykonawczych do PB; praktycznych zasad, normatywów 

dotyczących nadzorowania i kierowania procesem budowlanym 
X  

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz 

rozporządzeń do PZP 
X  

Znajomość obsługi komputera X  

Praktyczna znajomość MS Office X  
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Praktyczna znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługi programu 

do kosztorysowania  
X  

Praktyczna znajomość programu do kosztorysowania BIMestiMate  X 

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego.  X 
 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego, aby 

efektywnie wykonywać swoje zadania, powinna wykazać się 

umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność organizacji pracy własnej X  

Umiejętność pracy w zespole X  

Umiejętności planowania i koordynowania działań X  

Umiejętności komunikacyjne X  

Umiejętności analityczne X  

Umiejętności negocjacyjne X  
  

POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Odpowiedzialność X  

Zdolności organizacyjne X  

Rzetelność X  

Terminowość X  

Inicjatywa, kreatywność X  

Samodzielność X  

Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni X  

Znajomość wewnętrznych regulacji i procedur oraz ogólnych 

przepisów i regulaminów 
 X 

Chęć podnoszenia własnych kwalifikacji  X 
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


