
Gliwice, 16.10.2018 r. 

Oferta pracy na stanowisko:  

Inspektor ds. likwidacji szkód komunikacyjnych 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

1. Prowadzenie spraw wypadkowych w zakresie likwidowania szkód komunikacyjnych 
spowodowanych z winy kierowców autobusów, aktów wandalizmu itp. w tym m.in.: 
 egzekwowanie od kierowców wyjaśnień dotyczących stwierdzonych uszkodzeń, 
 kompletowanie niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia na Komisjach powypadkowych, 
 organizowanie posiedzeń Komisji powypadkowych, 
 sporządzenie protokołów z Komisji powypadkowych, 
 sporządzenie zestawienia kierowców do obciążenia za spowodowanie szkody, 
 prowadzenie rejestru szkód, 
 reprezentowanie PKM Gliwice przed organami Policji, sądu itp. 

2. Prowadzenie spraw wypadkowych w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych 
spowodowanych przez obcych sprawców, w tym m.in.: 
 prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielami sprawców, sprawcami, organami policji, 

prokuraturą, sądem, 
 reprezentowanie PKM Gliwice przed organami Policji, sądu itp., 
 dochodzenie wypłaty odszkodowania, 
 prowadzenie rejestru szkód. 

3. Sczytywanie danych z tachografu w holowniku z kart kierowców i karty przedsiębiorstwa. 
4. Archiwizacja dokumentów „miesięczne zlecenie techniczne” (ceduła). 

Wymagania wobec osoby zatrudnionej na stanowisku pracy: 

 co najmniej wykształcenie średnie ogólne,  
 dobry poziom kompetencji poznawczych, społecznych i osobowościowych, 
 minimum 2 lata doświadczenia w zakresie zadań, 
 znajomość obsługi komputera, 
 znajomość przepisów o ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

 
Wymagane dokumenty: 

 List motywacyjny, 
 Życiorys zawodowy, 
 Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz posiadane kwalifikacje. 

Do dokumentów należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i klauzulę zgody na 
przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru. 

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Miejsce składania ofert: 

Dokumenty należy składać do dnia 29 października 2018 roku w kancelarii PKM, Sp. z o.o. w 
Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. O terminie rozmowy kandydaci 
będą informowani indywidualnie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 32 3304650. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)                        (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), 
zwanego dalej Rozporządzeniem RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
10.05.2018 roku (Dz.U.2018.1000). Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gliwicach jako administrator danych informuje, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00,                                            
e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl  
2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych                                                    
w   PKM, Sp. z o.o.  osobą właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany                                  
w dniu 25.05.2018 roku  Inspektor ochrony danych osobowych,                                                                                      
e-mail: oid@pkm-gliwice.com.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań rekrutacyjnych na 
stanowisko Inspektor ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu 
rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. likwidacji szkód komunikacyjnych.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
7. Posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl  
2. Zgody tej udzielam w związku ze składaniem przeze mnie oferty na stanowisko Inspektor 
ds. likwidacji szkód komunikacyjnych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 
3. Moje dane podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby składającej ofertę 
 
 


