
STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

Inspektor ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej 

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

1) wykształcenie wyższe techniczne w specjalności inżynieria środowiska 

2) doświadczenie zawodowe w pracy samorządowej administracji                            

architektoniczno – budowlanej minimum 1,5 roku 

3) doświadczenie zawodowe w pracy w wykonawstwie: 

- projektowanie  – minimum 2 lata 

- wykonawstwo - minimum 3 lata/w tym w zakresie sporządzania raportów                               

o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć dla etapu decyzji o 

pozwoleniu na budowę – 2 lata/ 

4/ uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania                            

budową / robotami budowlanymi. 

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

1) umiejętność interpretowania przepisów prawnych w zakresie: 

- ustawy Prawo budowlane 

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

- ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym 

2) samodzielna umiejętność przygotowania projektów przepisów 

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych 

4) umiejętność obsługi programów biurowych  

5) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy 

2) umiejętność pracy w zespole, 



4) odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, 

5) dobra organizacja czasu pracy. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) weryfikacja składanych wniosków o pozwoleniu na budowę – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę, oświadczenia o 

prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, weryfikacja oświadczeń o 

prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

2) weryfikacja wniosków w zakresie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania                

na środowisko wynikającej z wymaganych decyzji uwarunkowań środowiskowych, 

3) współpraca z kancelaria ogólną, 

4) współpraca ze stanowiskiem ds. administracyjnych, 

5) przygotowanie danych do wprowadzenia ich do rejestrów wniosków i decyzji w 

postaci elektronicznej. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej 

2) curriculum vitae 

3) list motywacyjny 

4) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie 

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 

/referencje, certyfikaty, zaświadczenia itp./ 

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe kandydata 

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 



danym stanowisku. 

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1) Termin: do dnia 7 lutego 2014 r. do godziny 14:30. 

2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście                      

lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa                

w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej”. 

3) Miejsce: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 

Kancelaria ogólna pokój nr 3, parter. 

 

6. Informacje dodatkowe: 

1) Kontakt z kadrami: telefon /34/ 322-91-27. 

2) Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Częstochowie po terminie 

wskazanym /tj. po 7 lutego 2014 r. godzina 14:30/ nie będą rozpatrywane. 

3) Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zostali 

zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego, zostanie ogłoszona na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz BIP – Biuletyn Informacji 

Publicznej /www.powiat-czestochowski.4bip.pl/. 

4) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o 

terminie postępowania sprawdzającego. 

5) Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej 

/www.powiat-czestochowski.4bip.pl/. 

6) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do 

postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub 

odesłane pocztą. 

 

Częstochowa, dnia 23 stycznia 2014 r. 


