
1 Wydział Dróg i Sieci Drogowej 

całokształt prac związanych z koordynacją 

utrzymania sieci dróg w województwie 

mazowieckim

2
Wydział Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Zarządzania Ruchem 

całokształt spraw w zakresie zarządzania 

ruchem na drogach, planowanie i nadzór 

nad bezpieczeństwem dróg 

3
Wydział Uzgodnień i 

Zagospodarowania Przestrzennego 

prowadzenie spraw z zakresu ochrony 

pasa drogowego oraz umieszczania 

urządzeń i obiektów, a także prowadzenia 

prac w pasie drogowym

4 Wydział Mostów 

całokształt prac związanych z 

zarządzaniem drogowymi obiektami 

inżynierskimi,  uzgadnianie i opiniowanie 

dokumentacji projektowej w zakresie 

obiektów inżynierskich

5
Wydział Zarządzania Kryzysowego

 i Przygotowań Obronnych 

wykonywanie zadań związanych z 

zarządzaniem kryzysowym w GDDKiA 

Oddział w Warszawie, przygotowania 

infrastruktury drogowej dla potrzeb 

obronnych oraz innych zadań na rzecz 

obronności kraju 

6
Wydział Dokumentacji 

prowadzenie całokształtu prac związanych 

z przygotowaniem dokumentacji 

dotyczącej inwestycji (nowopowstająca 

sieć dróg) oraz remontów i przebudowy 

(istniejąca sieć dróg)

7 Zespół Kierownika Projektu (KP-1) 

nadzór nad prowadzoną inwestycją z 

ramienia inwestora:

A2 - Lubelska - obwodnica Mińska 

Mazowieckiego

8 Zespół Kierownika Projektu (KP-2) 

nadzór nad prowadzoną inwestycją z 

ramienia inwestora:

S2 Puławska-Lubelska POW IV  

9 Zespół Kierownika Projektu (KP-3) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

POW II, POW III,                                                            

S7 obw.Grójca,                                                 

DK 2 Zakręt-Siedlce,                                                      

S7 Grójec-Białobrzegi,                                                      

S-17 Drewnica-Zakręt (WOW)

Podstawowy zakres działania komórki 

organizacyjnej
Komórka organizacyjnaLp

Oferty praktyk w GDDKiA



10 Zespół Kierownika Projektu (KP-4) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

S8 Opacz - Paszków,                                                   

DK 50 obw. Żyrardowa,                                              

DK60 obw. Gostynina

11 Zespół Kierownika Projektu (KP-6) 

nadzór nad prowadzoną inwestycją z 

ramienia inwestora:

S8 Marki-Kobyłka,                                                              

S8 Kobyłka-Radzymin Płd,                                          

A2 Konotopa - gr. woj. 

mazowieckiego/łódzkiego

12 Zespół Kierownika Projektu (KP-8) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

A2 Obw.Mińska Mazowieckiego,                                                   

S-8 Konotopa-Prymasa Tysiąclecia,                                    

ul. Poznańska,  ul. Gierdziejewskiego

13 Zespół Kierownika Projektu (KP-9) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

S-8 Powązkowska-Modlińska,                                         

S-17 Zakręt- Lubelska,                                        

S17 w. Zakręt

14 Zespół Kierownika Projektu (KP-10) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

S-8 Radziejowice-Paszków,                                        

DK 50 obw. Mszczonowa 

15 Zespół Kierownika Projektu (KP-11) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

DK 61 obw. Serocka,                                                      

DK 61 Zegrze - Serock,                                       

DK 7 obw.Płońska,                                                            

DK 8 odc. Radziejowice - gr. woj. 

mazowieckiego/łódzkiego,                                   

DK 50/79 obw. Góry Kalwarii

16 Zespół Kierownika Projektu (KP-14) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

S-7 Płońsk-Czosnów, S7Czosnów-

Warszawa, DK 79 Ryczywół-Kozienice,                                                   

DK 50 obw.Sochaczewa,                                                   

DK 2 Sochaczew-Ożarów Maz.

17 Zespół Kierownika Projektu (KP-15) 

nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z 

ramienia inwestora:

S-7 Warszawa obw.Grójca 

18 Boża Wola

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)



19  Płońsk

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)

20  Ożarów Maz.

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)

21 Radom

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)

22 Mińsk Maz.

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)

23 Grójec

prowadzenie spraw z zakresu bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg krajowych 

(jednostka terenowa)

Osoby zainteresowane powinny 

zgłosić do Biura Karier WSEiZ. 


