
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie 

Ul. Bałtycka 8A 

41-500 Chorzów 

 

poszukuje kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze: 

Inspektor nadzoru ds. elektryczno-energetycznych 

wymiar etatu: pełny 

 

Liczba etatów: 1 

 

Zakres obowiązków:   
1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego, kontrola 

wykonania usług i robót pod względem technicznym, materiałowym i ekonomicznym. 

2. Kontrola i wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

i jego zgodności z obowiązującymi normami. Rozliczanie kosztów zużycia energii 

elektrycznej. 

3. Przeprowadzanie przeglądów okresowych w zakresie elektro-energetycznym. 

4. Współudział w przygotowywaniu, realizowaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, 

remontowych.  

5. Nadzór nad zleconymi przez MZUiM robotami związanymi z utrzymaniem, 

konserwacją i modernizacją oświetlenia ulicznego, urządzeń sterujących oświetleniem, 

zasilania elektrycznego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg. 
6. Nadzorowanie prowadzonych na zlecenie MZUiM robót elektroenergetycznych pod 

względem zgodności z:  
 warunkami pozwolenia na budowę,  
 przepisami techniczno - budowlanymi,  
 normami państwowymi i opracowaniami typowymi obowiązującymi w tym 

zakresie  
 z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

7. Nadzór nad wykonywaniem zadań w sposób gwarantujący bezpieczeństwo robót  

w trakcie realizacji zadań, jak i po przekazaniu obiektu do użytku, jak również nad 

dotrzymywaniem przez wykonawców kosztów, terminów i innych warunków umów. a. . 
8. Podejmowanie w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych 

związanych z realizacją zadania i przyszłym użytkowaniem obiektu - konsultacja  
z projektantem ewentualnych zmian w projekcie.  

9. Kontrolowanie postępu robót, przeprowadzanie odbiorów częściowych robót 

elektroenergetycznych, dokonywanie odbiorów końcowych robót oraz przekazywanie 

obiektów budowlanych do użytku.  
10. Kontrola i rozliczanie robót na podstawie ilości robót wykonywanych i częściowo 

odebranych oraz w oparciu o przedstawione przez wykonawcę kosztorysy 

powykonawcze. 

11. Weryfikacja dokumentacji projektowych w zakresie elektro-energetycznym w tym 

projektów oświetleniowych w zakresie fotometrycznym   
12. Współpraca z użytkownikami urządzeń podziemnych w trakcie realizacji budowy oraz 

koordynacja robót na budowie. 

13. Egzekwowanie zaleceń wydanych wykonawcy w zakresie usuwania usterek 

stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz w czasie odbioru częściowego lub 

końcowego obiektu, jak również w okresie gwarancyjnym. 

14. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszystkich zauważonych nieprawidłowości 

dotyczących stanu oświetlenia ulicznego, urządzeń sterujących i urządzeń zasilających. 

15. Współudział z Działem Finansowo – Księgowym MZUiM w rozliczaniu wydatków 

związanych ze zużyciem energii elektrycznej na obiektach, sieci oświetleniowej 

drogowej stanowiących majątek gminy Chorzów. 

 



 

 

16. Udział w przygotowaniu dokumentów SIWZ oraz udział w przetargach lub innych 

trybach udzielania zamówień publicznych, określonych w ustawie o zamówieniach 

publicznych, na roboty remontowe, konserwacyjne i modernizacyjne oświetlenia 

ulicznego oraz urządzeń sterujących i sygnalizacji świetlnych, jak również udział w 

negocjacjach dotyczących warunków realizacji w/w robót. 

17. Udział w opracowywaniu planów, zamierzeń oraz dokumentacji dla remontów, 

konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz urządzeń sterujących  

i sygnalizacji świetlnych. 

 

Wymagania niezbędne: 

- obywatelstwo polskie obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim 

dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej, 

- wykształcenie wyższe techniczne,  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

- biegłe przedmiarowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zakresie elektro-

energetycznym  

- dobra znajomość obsługi komputera arkusz kalkulacyjny np. EXCEL  

- prawo jazdy kategorii B, 

- umiejętność koordynowania działań, prowadzenia korespondencji służbowej.  

- znajomość norm: 

PKN-CEN/TR 13201-1:2016: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

PN-EN 13201-2:2016: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

PN-EN 13201-3:2016: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych, 

PN-EN 13201-4:2016: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

- znajomość wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych WDR-D-41-4: 

„Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”, 

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym o pracownikach samorządowych, 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- niekaralność, 

- nieposzlakowana opinia, 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

 

Wymagania dodatkowe: 

- uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- Świadectwo kwalifikacji SEP „D” lub  „E” lub „D” i „E”  

- samodzielność, umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania decyzji, 

- komunikatywność, odpowiedzialność, 

- zdolność współpracy w zespole, 

 

 



Warunki pracy: 

- pełny wymiar czasu pracy,  

- praca przy komputerze pod presją czasu,  

- praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z interesantem, 

- nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne  

w dostępności do budynku. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest  

niższy niż 6%. 

 

Ofertę zawierającą: 

a) list motywacyjny, 

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie  

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

e) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, 

f) opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat 

na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej zgodnych z wymaganiami 

ogłoszenia o naborze, 

g) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni 

praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub, za umyślne przestępstwo skarbowe, o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o nie 

prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

h) klauzulę informacyjną (RODO) dla osób przystępujących do naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji 

 

należy złożyć lub nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie 

opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej z adnotacją „Nabór na stanowisko 

Inspektor nadzoru ds. elektryczno-energetycznych ” w terminie do dnia 12.09.2022 r.,  

do godziny 14:00 w Dziale Kadr Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie,  

ul Bałtycka 8A 

 

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Głównego Inżyniera Miejskiego 

Zarządu Ulic i Mostów, telefon 32 2411 270 , 32 2411 279 od poniedziałku do środy  

w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartek od 7:00 do 16:30, w piątek 7:00 do 13:30. 

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w 

Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz na stronie internetowej MZUiM w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem: www.mzuim.chorzow.eu 

 

Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej będzie publikowana wg indywidualnych 

numerów nadanych każdej ofercie pracy. 

 

 

 

http://www.mzuim.chorzow.eu/

