
  

 

 

 

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

ogłasza nabór na stanowisko 

Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar 

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:   

Warszawa ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa  

 

WYMIAR ETATU:  

pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY: 

NIEZBĘDNE 

1. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 
2. obywatelstwo polskie, 
3. korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
5. posiadanie kompetencji kierowniczych, 
6. posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na 

stanowisku kierowniczym, 
7. posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Głównego 

Urzędu Miar. 
 

POŻĄDANE 

1. doświadczenie zarządcze z sektora publicznego lub prywatnego, 
2. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Głównego Urzędu 

Miar (dalej: GUM) na forach instytucji międzynarodowych. 
 
 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 
 
Zastępowanie Prezesa Głównego Urzędu Miar w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań 
wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach oraz ustawa odrębnych (o podziale 
kompetencji decyduje Prezes), w szczególności:  

 
1) utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar,                  

w szczególności:  
a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i układów 

pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych 
w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie,  



b) informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków 
określonych dla państwowych wzorców jednostek miar,  

c) zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar 
z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar w innych krajach, 
a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych wzorcowań i pomiarów,  

d) zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców 
jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów wykonujących 
działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych 
z obronnością i bezpieczeństwem państwa,  

e) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza 
administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, 
utrzymujących i udostępniających te wzorce,  

f) wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia,  
g) wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych,  
h) wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w stosunku 

do których dokonywane są czynności pomiarowe,  
i) organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych;  

 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, 
w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca w tym zakresie z innymi 
podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce;  
 

3) wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności:  
a) udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie przyrządów, metod 

oraz technologii pomiarowych,  
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i technologii 

pomiarowych,  
c) prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i metrologii, w tym 

prowadzenie działalności wydawniczej,  
d) inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar,  
e) inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć 

w dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie współpracy 
z krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością;  
 

4) współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności:  
a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach 

międzynarodowych i regionalnych,  
b) współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar;  

 
5) wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności:  

a) zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji 
zatwierdzenia typu,  

b) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych,  
c) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej 

kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez 
właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne,  

d) udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub 
legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  

e) wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji 
Metrologii Prawnej;  
 

6) nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności:  
a) sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie urzędami oraz 

zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania,  



b) wydawanie, odmowa wydania i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, zezwoleń 
na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania 
określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  

c) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. b oraz w pkt 5 lit. d, w zakresie 
działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń,  

d) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie prowadzenia postępowania 
w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie oraz w zakresie niezgodności formalnych,  
w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych,  

e) opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu działania,  
f) opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych,  
g) sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w sprawach miar;  

 
7) wydawanie Dziennika Urzędowego GUM; 

 
8) wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych; 

 
9) wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach, w szczególności określonych 

w  ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze, tj.: 
a) nadzór i koordynowanie działalności okręgowych urzędów probierczych, 
b) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w zakresie 

probiernictwa, 
c) gromadzenie i upowszechnianie informacji popularyzujących i promujących wiedzę z zakresu 

probiernictwa, 
d) zlecanie dyrektorom wykonywania zadań, w szczególności w zakresie przeprowadzania badań 

i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych, 
lub powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów; 

 

10) przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia, 
zaopiniowanego przez Radę Metrologii, czteroletniego strategicznego plan działania GUM, 
obejmującego główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w powiązaniu  
ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju; 
 

11) przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 
31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowanych przez Radę Metrologii, rocznego plan 
działania GUM oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań Urzędu. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

 
1. życiorys, 
2. list motywacyjny, 
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych  

w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, 

7. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia, 
8. kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co 

najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia  
o zatrudnieniu, referencje), 



9. kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

10. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów 
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 
 

INFORMACJA O METODACH I TECHNIKACH NABORU: 
 

1. weryfikacja formalna dokumentów 

2. badanie kompetencji kierowniczych 

3. rozmowa kwalifikacyjna 

4. prezentacja pracy przygotowanej na potrzeby naboru – informacja o temacie prezentacji zostanie 

przekazana kandydatom, których aplikacje spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani 

do kolejnego etapu naboru 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 18 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), 
przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – nie otwierać”, na adres: 

GŁÓWNY URZĄD MIAR 

Biuro Dyrektora Generalnego 

ul. Elektoralna 2 

00-139 Warszawa 

(Kancelaria czynna w godz. 8:00-16:00) 

INNE INFORMACJE: 
 
Oferty otrzymane po  terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM - w przypadku 
złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Głównego Urzędu 
Miar). 
Kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych - adres e-mail, numer telefonu. 
Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.  
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na 
język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową  
o terminie kolejnego etapu rekrutacji. 
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną powołani, 
zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 581 90 61 w godz. 8:00 – 16:00. 
 
Na stronie internetowej www.gum.gov.pl można zapoznać się z informacjami i dokumentacją dotyczącą 
funkcjonowania GUM. 
 

 

 

 

http://www.gum.gov.pl/
http://www.gum.gov.pl/


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 

(RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 

wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

 

• Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy  

ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa.  

• Kontakt do inspektora ochrony danych: a.krysiak@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30.  

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu 

Miar. 

• Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie 

uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach 

naboru, za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną 

umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego 

Urzędu Miar oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar. 

• Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, 

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy 

administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; 

nie będą też profilowane. 


