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Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe 
wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie 
jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe 
godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i 
pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy 
komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa 
urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne 
stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej 
wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika 
zewnętrznego; korytarze i drz wi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku 
inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy 
w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został 
wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z 
poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający 
dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z 
samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań 

 prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

 prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, 

 sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty 
pokontrolne, 

 analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do 
przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, 

 współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia 
podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej,  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji 
architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub 
orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w 
budownictwie, 

 Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu 
postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o 
kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej 

 Umiejętność stosowania przepisów prawa 

 umiejętność argumentowania 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Komunikatywność 

 Kultura osobista 

 Odporność na stres 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 



 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 uprawnienia budowlane, 

 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_7465251.html 
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