
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Stanowisko Drogomistrz  

Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

Opis 
stanowiska 

Warunki pracy  

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
- praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, użytkowanie samochodu służbowego, 
objazdy dróg,  
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy 
monitorach ekranowych 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,  
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 
Zakres zada ń 

• wyk onywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, 
odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa drogowego pod kątem jego ochrony, 
kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,  

• kontrolowanie robót utrzymaniowych i zgłaszanie uwag w zakresie tych kontroli 
przełożonemu,  

• kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów,  
• prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,  
• współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w 

zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• przygotowywanie danych do robót, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów inżynierskich 

oraz innych koniecznych informacji 
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o 

zamówienia publiczne. 

Wymagania 

Wymagania niezb ędnewykształcenie: średnie techniczne drogowe lub 
budowlane  

• umiej ętno ść obsługi komputera (pakiet MS Office),  
• prawo jazdy kat. B, 
• wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych, praw o o ruchu 

drogowym, rozporz ądzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla zna ków i sygnałów 
drogowych oraz urz ądzeń bezpiecze ństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, w sprawie warunków tec hnicznych, jakim 
powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie.  

• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy ślne przest ępstwo lub 

umyślne przest ępstwo skarbowe 
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Kontakt Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. 
Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/drogomistrz_1395550.html 


