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Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

 

 

 praca z klientem zewnętrznym 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 

 

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych poruszających si� � na wózkach inwalidzkich(np. wjazd do budynku, widny, toalety). 

 

Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

 

Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany. 

Zakres zadań 

 Uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zgłasza wnioski do 
zawiadomień o przystąpieniu do ich sporządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji 
lotniczych. 

 Uzgadnia projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych. 

 Opiniuje projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zgłasza 
wnioski do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  

 Opiniuje lokalizację inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. 

 Uczestniczy w przygotowaniu projektów oraz zmian do procedur wewnętrznych LTL. 

 Uczestniczy w opiniow aniu projektów aktów prawnych, określających możliwość zabudowy wokół 
lotnisk. 

Wymagania niezbędne 



 

wykształcenie: wyższe  

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze 

lotnictwa cywilnego  

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) 

 Dobra znajomość ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i 
lądowisk 

 Wiedza z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w zakresie zagadnień dotyczących lotnisk i lądowisk 

 Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną i techniczną 

 Znajomość KPA 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 Prawo jazdy kat. B 
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 

ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista_7277061.html 
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