
Radomsko, dnia 4 marca 2019 r. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury (oferta pracy VI/2019) 

I. Wymagania niezb ędne (konieczne): 
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych 

państw, których obywatelom na podstawie umów mi ędzynarodowych lub przepisów 
prawa wspólnotowego przys ługuje prawo do podj ęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Pełna zdolność  do czynno ści prawnych oraz korzystanie z pe łni praw publicznych. 
3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
4. Nieposzlakowana opinia. 
5. Wykształcenie: wyższe o specjalno ści ochrona środowiska lub budownictwo. 
6. Co najmniej 3-letni staż  pracy. 
7. Znajomość  przepisów: prawa budowlanego, 	kodeksu postępowania 

administracyjnego, ustawy o pracownikach samorz ądowych, ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Umiejętność  obsługi komputera. 

II. Wymagania dodatkowe ( pozosta łe): 
1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji. 
2. Zdyscyplinowanie. 
3. Dokładność . 
4. Sumienność . 
5. Umiej ętność  pracy w zespole. 

III. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku: 
1. Prowadzenie rejestrów. 
2. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji. 
3. Prowadzenie rejestrów w systemie RWD na platformie GUNB oraz RejAkt 

w systemie wewn ętrznym. 
4. Prowadzenie spraw zwi ązanych z wydawaniem pozwole ń  na rozbiórkę  obiektów 

budowlanych. 
5. Przyjmowanie zg łoszeń  zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych. 
6. Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem pozwoleń  na budowę  obiektów 

budowlanych na rzecz innych osób. 
7. Sprawdzenie projektów budowlanych pod wzgl ędem zgodno ści z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu a tak że wymaganiami ochrony środowiska. 

8. Sprawdzenie kompletno ści projektów budowlanych. 
9. Przygotowywanie, wydawanie za świadczeń . 
10. Prowadzenie spraw organizacyjnych wydzia łu. 
11. Obsługa interesanta 



IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca powyżej 4 godz. podczas zmiany roboczej przy monitorze ekranowym. 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepe łnosprawnych w Starostwie 
Powiatowym w Radomsku w miesi ącu poprzedzaj ącym datę  upublicznienia 
ogłoszenia: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepe łnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Radomsku 
w miesiącu poprzedzaj ącym datę  upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż  6%. 

VI. Informacja o stosowaniu art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorz ądowych 
w odniesieniu do og łoszenia: 

Art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorz ądowych nie stosuje si ę  do ogłoszonego 
konkursu, ze wzgl ędu na wskaźnik zatrudnienia osób niepe łnosprawnych w Starostwie 
Powiatowym w Radomsku, który w miesi ącu poprzedzaj ącym dat ę  upublicznienia 
ogłoszenia jest wyższy niż  6%. 

VII. Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV) podpisany przez kandydata. 
2. List motywacyjny podpisany przez kandydata. 
3. Oryginał  kwestionariusza osobowego dla osób ubiegaj ących się  o zatrudnienie podpisany 

przez kandydata- wg wzoru zamieszczonego pod og łoszeniem. 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wykszta łcenie (po świadczone za zgodno ść  

z oryginałem przez kandydata lub notarialnie). 
5. Kserokopie dokumentów potwierdzaj ących staż  pracy (po świadczone za zgodno ść  

z oryginałem przez kandydata lub notarialnie). 
6. W przypadku posiadania przez kandydata dodatkowych uprawnie ń  lub kwalifikacji-

kserokopie dokumentów potwierdzaj ących te uprawnienia lub kwalifikacje (po świadczone 
za zgodno ść  z oryginałem przez kandydata lub notarialnie). 

7. Oświadczenia: o niekaralno ści za umyślnie przestępstwo ścigane z oskar żenia 
publicznego; o niekaralno ści za umy ślne przestępstwo skarbowe; że nie toczy si ę  
przeciwko kandydatowi post ępowanie karne oraz dyscyplinarne. 

8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pe łni praw publicznych oraz o pe łnej zdolno ści 
do czynno ści prawnych. 

9. O świadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowi ązuje się  
nie wykonywać  zajęć  pozostaj ących w sprzeczno ści lub związanych z zaj ęciami, które 
wykonywałby w ramach obowiązków służbowych, wywo łujących uzasadnione 
podejrzenie o stronniczo ść  lub interesowno ść  oraz zaj ęć  sprzecznych z obowi ązkami 
wynikaj ącymi z ustawy. 

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru-
wg wzoru zamieszczonego pod og łoszeniem. 

11. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu si ę  z klauzulą  informacyjną  o przetwarzaniu 
danych osobowych w procesie naboru- klauzula i wzór o świadczenia dostępne pod 
ogłoszeniem. 

12. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, w przypadku nieposiadania 
obywatelstwa 	polskiego 	wymagany 	jest 	dokument 	okre ślony 
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzaj ący posiadanie znajomo ści języka polskiego. 

13. Referencje lub o świadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii 
(w przypadku kserokopii referencji- po świadczone za zgodno ść  z oryginałem przez 
kandydata lub notarialnie). 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać : osobi ście, za po średnictwem poczty, 
w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godziny 15:30 
pod adresem: Starostwo Powiatowe 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Oferta pracy VI/2019 - Podinspektor 
w Wydziale Budownictwa i Architektury". 

Aplikacje, które wp łyną  do Starostwa po wy żej określonym terminie nie b ędą  
rozpatrywane (decyduje data wp ływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku). 

Dokumenty przes łane w formie elektronicznej wymagaj ą  opatrzenia kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na ka żdym przesłanym dokumencie na adres e-mail: 
starostwo(radomszczanski.pl lub profilem zaufanym ePUAP. 

Informacja o wyniku naboru b ędzie umieszczana na: stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (bip.radomszczanski.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22. 

S 

04MA..2019 

(data, p4dpis i pieczęć  Starosty) 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  
O ZATRUDNIENIE 

1. Imię  (imiona) i nazwisko ........................................................... 

2. Imiona rodziców .................................................................................................................... 

3. Data urodzenia ....................................................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 

5. Wykształcenie ........................................................................................................................ 

(nazwa szko ły i rok jej ukończenia) 

(zawód, specjalno ść , stopień  naukowy, tytuł  zawodowy, tytu ł  naukowy) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................... 

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, je żeli prawo lub obowi ązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych.............................................................................................. 

8. O świadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 s ą  zgodne z dowodem osobistym seria ................ 

nr....................wydanym przez ................................................................................................... 

lub innym dowodem to żsamo ści .................................................................................................. 

(miejscowość  i data) 	 (podpis osoby ubiegaj ącej się  o zatrudnienie) 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu 
naboru 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyra żam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę  Radomszcza ńskiego, 
w celu aktualnego naboru na stanowisko ...................................................................... 

(nazwa stanowiska, na które kandydat sk łada ofertę ) 

Zostałem( łam) poinformowany(a) o mo ż liwości wycofania zgody w ka żdym czasie 
poprzez przes łanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 
starostwo(radomszczanski.pl, mam świadomość , że wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 
przed jej wycofaniem. 

(data i odręczny podpis kandydata) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj ę , iż : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Radomszcza ński z siedzibą  
w Radomsku przy Ul. Leszka Czarnego 22 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@radomszczanski.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  dla potrzeb aktualnego naboru 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b ędą  przez okres wynikający z przepisów 
prawa oraz będą  archiwizowane zgodnie z regulacjami obowi ązującymi w Starostwie 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni ęcia zgody 
w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofni ęcia zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie, które mia ło miejsce do momentu wycofania zgody 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je ś li Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporz ądzenia 
RODO: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

7) Pani/Pana dane osobowe mog ą  być  przekazane innym podmiotom uprawnionym 
do uzyskania danych osobowych wy łącznie na podstawie przepisów prawa, 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozosta łym 
zakresie jest dobrowolne. 



Oświadczenie o zapoznaniu się  z treścip klauzuli informacyjne" o przetwarzaniu 
danych osobowych w procesie naboru 

Oświadczam, że zapoznałem/am się  z treścią  klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych w procesie naboru dla kandydata na stanowisko 

(podać  stanowisko na jakie kandydat składa ofertę ) 

w Starostwie Powiatowym w Radomsku. 

(data i odręczny podpis kandydata) 


