
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

 ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz 

 

 
 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na wolne 

stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów  

 

 

Określenie stanowiska:  

urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym 
Sączu  

Liczba wolnych stanowisk: 1 

 

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy 

Wymagania: 

 

I. Niezbędne  (konieczne do podjęcia pracy na ww. stanowisku): 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego; 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3. Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4. Wykształcenie wyższe techniczne preferowane: drogownictwo, budownictwo i kierunki 

pokrewne.  

5. Nieposzlakowana opinia; 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

7. Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1376 z późn. zm.),  

 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2022.176), 

 

• Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia 

i szacowania jego wartości,  

 

• Rozporządzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U.2016.124 t.z późn. zm.), 

 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn.zm.), w tym także 

przepisy wykonawcze, 

 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz.U.2021.735 z późn. zm.). 

 

8. Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office, Open Office, poczty elektronicznej 

i zasobów Internetu; 

 

 

 



II. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie 

zadań na ww. stanowisku): 

1. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej: drogowej lub mostowej; 

2. Co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej; 

3. Znajomość systemów GIS; 

4. Preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B; 

5. Umiejętność pracy w zespole i obsługi klientów. 

 

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:    

1. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń i dokonywanie zgłoszeń w zakresie 

infrastruktury drogowej, w przygotowanie oraz składanie wniosków o pozwolenie na budowę, 

zgłoszeń robót budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 

2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji 

i remontów w zakresie; 

3. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich oraz kalkulacji planowanych robót budowlanych; 

4. Organizowanie oraz przygotowanie inwestycji i remontów dotyczących obiektów Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz nadzoru na tymi pracami; 

5. Prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją   

dokumentacji technicznej dla inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury drogowej; 

6. Odbiór dokumentacji od projektantów, stwierdzania jej kompletności, poprawności 

i terminowości wykonania; 

7. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji 

i remontów, wynikających dla inwestora z przepisów ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa budowlanego, prawa 

wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów; 

8. Prowadzenie zagadnień związanych z odbiorem robót oraz przeglądów gwarancyjnych; 

9. Udział w planowaniu zadań inwestycyjno-remontowych; 

10. Prowadzenie pełnej dokumentacji prawno-technicznej, związanej z realizacją inwestycji 

i remontów w tym uzyskiwanie niezbędnych opracowań, pozwoleń, uzgodnień itp.; 

11. Udział w przekazywaniu wykonawcom placu/terenu przeznaczonego pod i remonty; 

12. Bieżąca kontrola realizacji postanowień umownych, prowadzenie bieżących kontaktów                        

z wykonawcami z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego;  

13. Organizowanie i udział w częściowych i końcowych odbiorach wykonywanych robót                          

na realizowanych zadaniach inwestycyjno-remontowych;  

14. Sporządzanie rozliczeń zadań inwestycyjno-remontowych; 

15. Współpraca przy dokonywaniu inwentaryzacji na prowadzonych zadaniach inwestycyjno-

remontowych (w tym w przypadku zmiany wykonawcy);  

16. Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w celu realizacji wspólnych inwestycji 

(w zakres opracowywanych dokumentacji technicznych); 

17. Oddawanie do użytkowania zrealizowanych obiektów budowlanych,  

18. Udział w przeglądach gwarancyjnych oraz kontrola realizacji zaleceń gwarancyjnych przez 

wykonawców 

19. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania w zakresie 

oszacowania wartości, opisu oraz ustalenia źródeł finansowania źródła finansowania 

przedmiotu zamówienia (przygotowanie wniosku o zamówienie);  

20. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia z zakresu prowadzonych spraw lub udział 

w komisjach przetargowych powołanych przez Dyrektora PZD; 

21. Nadzór nad realizacja umów z zakresu realizowanych zadań. 

                                         

IV. Warunki pracy i płacy: 

Wymiar czasu pracy: pełny ustawowy wymiar czasu pracy; 

Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz;  

Praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie; 

Praca samodzielna, kontrolowana pod względem merytorycznym przez bezpośredniego przełożonego; 



Kontakty służbowe: przedstawiciele gmin, urzędów miast, starostwa powiatowego i prywatni 

interesanci. 

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych t.j. Dz.U.2022.530).  pracę na stanowisku urzędniczym, umowę 

o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

 

W czasie trwania tej umowy organizowana jest dla pracownika służba przygotowawcza trwająca nie 

dłużej niż 3 miesiące i kończąca się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą jest warunkiem niezbędnym dalszego zatrudnienia pracownika. 

 

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie przepisów: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Regulaminu wynagradzania pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

 

Warunki techniczne: stanowisko zorganizowane jest w pomieszczeniu biurowym, wyposażone  

w komputer z monitorem ekranowym. Budynek, w którym mieści się Referat Inwestycji i Remontów, 

nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.   

 

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Kwestionariusz osobowy (wzór proszę pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu: www.pzd.nowy-sacz.pl; wzór 
zamieszczony został w zakładce „Praca w PZD — kwestionariusz osobowy"). 

2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu 
z pełni praw publicznych. 

3. Oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie „nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe”. 
Złożenie oświadczenia o treści innej niż powyższa, wynikająca z wymagań ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, będzie przyczyną odrzucenia 
oferty udziału w naborze. 

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. 

Uwaga: zasady uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą 
określają właściwe przepisy. 

5. Osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, obowiązana jest złożyć wraz 
z ww. dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 
(w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). 

Uwagi: 

1. Kwestionariusz osobowy oraz składane oświadczenia należy podpisać własnoręcznie lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym. 

2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć 
ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

3. Osoba, której w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie zaproponowane 
zawarcie umowy o pracę, proszona jest o przedłożenie (po zakończeniu rekrutacji) 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności - w zakresie wynikającym z 



art. 6 ust. 1 pkt 2 (w części dotyczącej korzystania z pełni praw publicznych) i ust. 3 pkt 
2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Informacje wydaje 
m.in. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym 
w Nowym Sączu, ul. Pijarska. 

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. (włącznie) w siedzibie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136 — pokój nr 13 
(Sekretariat, dziennik podawczy) lub przesłać pod adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz. 
Prosimy o dopisek na kopercie: „Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji 
i Remontów”. 
Możliwe jest również przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 
Sączu. W takim przypadku dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do 
Powiatowego Zarządu Dróg W Nowym Sączu. Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Sączu po upływie wyżej wymienionego terminu lub bez kompletu 
wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

Inne informacje: 

 

− W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Nowym Sączu nie przekraczał 6%.  

 

− Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru 

zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu –  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 136. 

 

− W ciągu 10 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów kandydaci spełniający 

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego bądź rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 

Osoby te proszone będą o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. 

 

− Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie zwraca złożonych dokumentów. 

 

− Zakres danych wymaganych od osoby ubiegającej się o pracę wynika z ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320 ze zmian.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022.530).  

Podanie innych danych jest dobrowolne. 

 

Uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb 

przeprowadzenia i udokumentowania procesu rekrutacji. Dane osobowe zebrane w ww. celu nie będą 

udostępniane osobom trzecim. Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo do żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania 

lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osobę, która zgłosiła swój udział w naborze może 

być przez tę osobę odwołana w każdym czasie. 



 

 

Dane osób składających oferty są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, siedziba: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 63 30, 442 74 14.  

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

2. Dane kontaktowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Śliwa tel. 18 4484075 

e-mail: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a brak zgody na ich przetwarzanie 

spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji 

i Remontów. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres trwania procesu 

rekrutacji oraz 30 dni po jego zakończeniu, a w przypadku zatrudnienia na czas określony 

zgodnie z przepisami K.P. 

5. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania 

i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzanych danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych kontaktowych. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji. 

Podstawa prawna przetwarzania: art.22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 917 ze zmian.), art.87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z ust. l lit. b i c ,art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy (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. U. UE L 1 19/1 z 04.05.2016 r). 
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