
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Starszy inspektor 

Miejsce pracy: Warszawa 

Ogłoszenie o naborze Nr 113307 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca 
przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych 

(komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w 
tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. 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 drzwi 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, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań 

 rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów nadzoru 
budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, 

 przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, 

 przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia 

stosownych wyjaśnień, 
 obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie 

i porządkowanie danych, 

 kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

 znajomość przepisów: ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności 
funkcjonowania administracji rządowej (np. Konstytucja RP, ustawa o działach 
administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru 

budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, 
 umiejętność stosowania prawa w praktyce, 
 umiejętność organizacji pracy własnej, 

 odporność na stres, 



 kultura osobista, 

 komunikatywność, 
 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru 
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie wykształcenia 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2023-01-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu 

Miejsce składania dokumentów: 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

Biuro Organizacyjne 

ul. Krucza 38/42 

00-926 Warszawa 

 

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 113307”. 

 

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: 

nabory@gunb.gov.pl. 

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna: 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę  w Głównym Urzędzie Nadzoru 
Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) – zwanego danej RODO] 
 

 

1.     Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 
 

 



2.     W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
/GUNB/skrytka. 
 

 

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO 
oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia 
rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. 
 

 

4.     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 

 

5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie 
cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego 
wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 
 

 

6.     Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 
 

 

7.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych 
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

https://www.praca.pl/starszy-inspektor_7878360.html 

https://www.praca.pl/starszy-inspektor_7878360.html

