
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JAN KOWALSKI 
 
 
 
2002-2004  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
                     Kierunek – Budownictwo, studia  zaoczne – magisterskie 
1999-2002  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
                     Kierunek – Budownictwo, studia dzienne - inżynierskie 
 
 
 
2010-obecnie  Kierownik budowy - Firma „XYZ” S.A. 
                          Realizacja projektów : 
                          Budynek biurowo-usługowy, przy ul. ABC 15 w Warszawie  
                          Zakres obowiązków :  

✓ Planowanie harmonogramów robót 
✓ Zarządzanie 8-osobowym zespołem pracowników 
✓ Prowadzenie dokumentacji budowy oraz rozliczeń 
✓ Tworzenie raportów okresowych z wykonywanych prac 
✓ Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przez 

pracowników budowlanych 
 
       Centrum handlowe XVY, przy ul. DEF 28 w Warszawie  
       Zakres obowiązków :  

✓ Nadzorowanie budżetu inwestycji budowlanej 
✓ Prowadzenie dokumentacji budowy  
✓ Współpracowanie z inwestorami i podwykonawcami  
✓ Planowanie harmonogramu robót 
✓ Zarządzanie 5-osobowym zespołem  

 
2008-2010  Inżynier budowy – Firma „XYZ” S.A. 
                     Realizacja projektów :  
                     Budynek biurowy, przy ul. GHI 25 w Warszawie 
                     Zakres obowiązków : 

✓ Koordynowanie pracy kontraktorów 
✓ Tworzenie dokumentacji technicznej 
✓ Kontrolowanie stanu materiałów budowlanych  
✓ Wsparcie przełożonych w realizacji zadań 
✓ Opiniowanie planów inwestycyjnych   

 
 
  
  

 
maj 2000 r. - Kurs BHP - zmiany w przepisach – zorganizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Inspektorów ds. BHP  
 
październik 2015 – Prawo budowlane 2015  
 
 
 
 
Architektura starożytnej Grecji, Muzyka renesansu, Książki – biografie sportowców 
 

Dane kontaktowe :  

 Ur. 22.02.1980 r  

 Ul. Uliczna 52a 

 20-654 Warszawa 

 Tel. 111-222-3333 

 kowalski.kowalski@gmail.com 

 

 
Języki : 

 Umiejętności i kwalifikacje:  

 
✓ Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

  od 2010 r. 

✓ Umiejętności zarządzania 

zespołem pracowników 

✓ Umiejętność pracy w 

programie AutoCad, pakiecie 

MS Office  

✓ Prawo jazdy kat. A i B  

 

 

Wykształcenie :  

Doświadczenie zawodowe :  

 

Kursy i szkolenia :  

Zainteresowania:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 

poz. 922) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 


