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Or. 1118/4/07 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 
 

Starosta Rybnicki ogłasza nabór kandydatów do pracy 
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31   

na stanowisko:  
 

INSPEKTORA   
w Referacie Architektury, Budownictwa i Inwestycji 

 
Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe  techniczne budowlane z zakresu architektury lub budownictwa, 
2. co najmniej dwuletni staż w pracy w administracji publicznej lub biurze projektowym,  
3. uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej lub konstrukcyjno 

-budowlanej bez ograniczeń, lub w trakcie  robienia uprawnień, 
4. znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo 

Ochrony Środowiska, pozostałe ustawy związane z budownictwem oraz akty wykonawcze,  
5. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
6. posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 
7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku, 
8. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 
9. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
 
Wymagania dodatkowe: 
1. rzetelna i fachowa obsługa stron, 
2. umiejętność pracy w zespole, 
3. posiadanie umiejętności obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel, 
4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 
 
Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku: 
Praca na stanowisku polega na wykonywaniu zadań wynikających z przepisów Prawa 
Budowlanego, a w szczególności: 
1. uzgadnianiu dokumentacji projektowych oraz projektu zagospodarowania działek w toku 

ich opracowywania w zakresie stosowania przepisów techniczno-budowlanych, a także 
zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

2. weryfikowaniu złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji budowlanej w zakresie 
zgodności  
z przepisami oraz zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z kpa oraz przygotowywaniu 
decyzji administracyjnych, 

3. współpracowaniu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,  



4. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach 
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie tym organom dokumentacji i informacji 
związanych z tymi czynnościami  

5. prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru wykonania robót lub 
budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, 

6. udzielaniu informacji zainteresowanym podmiotom na temat procesu budowlanego 
i innych spraw związanych z działalnością tutejszego referatu.  

7. przygotowywaniu zaświadczeń o możliwości wyodrębnienia samodzielnego lokalu,  
wymagana jest również odpowiedzialność za: 
8. merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność i celowość przygotowywanych przez 

siebie dokumentów,    
9. terminowość wykonywanych czynności, 
10. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, 
11. przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz przepisów bhp i p-poż.  
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia : 
1. list motywacyjny  
2. życiorys- curriculum vitae, 
3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, 
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kserokopia książki 

praktyki budowlanej,   
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  
7. kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu 

osobistego,  
8. referencje, 
9. kwestionariusz osobowy, dostępny na www.bip.starostwo.rybnik.pl lub w siedzibie 

urzędu pok. 208 lub 210.  
10. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw Prawo budowlane, Kodeks postępowania 

administracyjnego, Prawo Ochrony Środowiska, pozostałych ustaw związanych 
z budownictwem  oraz aktów wykonawczych, 

11. oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności biegłej obsługi oprogramowania 
MS Word, MS Excel, 

12. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim, 
13. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie lub dokumenty zawierające dane w tym zakresie, 

14. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 
15. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie 

na oferowanym stanowisku, 
16. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, 
17. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 
18. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP 

danych osobowych. 
Dokumenty wymienione w pkt 3-7 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
własnoręcznym podpisem.  
 
 



Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Kandydat na stanowisko inspektora w Referacie Architektury, Budownictwa i Inwestycji” 
należy składać w  terminie do 29 października 2007 roku, do godz. 10.00 pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w  Rybniku, Wydział Organizacyjny, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik,  
pok. 208 lub 210.  
 
Stawka wynagrodzenia zasadniczego: 
Wynagrodzenie zostanie przyznane  zgodnie z kategorią zaszeregowania dla stanowiska 
podinspektora wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005r.  
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2005 r., Nr 146, poz. 
1223 z  późn. zm /  
 
Inne informacje: 
1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 
2. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 

będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym w Rybniku- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1593 z póź. zm.).  Lista 
kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o  wynikach naboru 
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada 
pracodawcy 

1) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie,  

2) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na stanowisku na które został przeprowadzony nabór (skierowanie 
wystawia pracodawca), 

4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, 
zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

5. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego 
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. 

6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane na pisemny wniosek 
zainteresowanego bądź odbierane przez nich osobiście. 

7. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  
( www.bip.starostwo.rybnik.pl ) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego 
kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło 
do zatrudnienia żadnego kandydata.  

 
 
 


