
Kierownik  
 

Powiatowego Zarz ądu Drogowego w Oławie 
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (urz ędnicze)  ds. techniczno-

administracyjnych w Powiatowym Zarz ądzie Drogowym w Oławie  

 
                                           
 
1. Wymagania niezb ędne :  

 
1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) nieposzlakowana opinia, 
5) wykształcenie wyższe techniczne, 
6) staż pracy minimum 5 lat, 
7) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności znajomość 
ustaw: o drogach publicznych, Prawo budowlane, o planowaniu                                
i zagospodarowaniu przestrzennym,  Prawo zamówień publicznych, 
Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych,                            
o samorządzie powiatowym, o ochronie danych osobowych, 
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                      
i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (RODO), 

8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),                      
oraz innych urządzeń biurowych, 

9) posiadanie prawa jazdy kategorii B. 
 

 
2. Wymagania dodatkowe : 

 
1) doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, 
2) znajomość obsługi oprogramowania kosztorysowego – NORMA PRO, 
3) znajomość oprogramowania typu CAD, 
4) doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych, 
5) umiejętność redagowania pism urzędowych i wydawania decyzji 

administracyjnych, 
6) umiejętność efektywnej pracy w zespole, samodzielność podejmowania 

decyzji, 
7) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista. 

 
 



 
3. Zakres wykonywanych zada ń na stanowisku : 

 
1) przygotowywanie studiów i koncepcji rozwoju oraz projektów planów 

rozwoju sieci drogowej, 
2) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, 
3) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 

planowanych do realizacji inwestycji drogowych, 
4) opracowywanie pod względem merytorycznym przygotowywanie 

stosownych zezwoleń na urządzenie zjazdów z drogi powiatowej oraz 
uzgadnianie włączeń do sieci dróg powiatowych i innych dróg, 

5) wydawanie uzgodnień i zezwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego 
na cele nie związane z gospodarką drogową, w tym: na ustawianie reklam              
i obiektów handlowych, 

6) koordynacja robót w pasie drogowym i przeprowadzanie kontroli w tym 
zakresie, 

7) przeprowadzanie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców 
robót drogowych, 

8) przygotowywanie i analiza pomiarów ruchu drogowego, 
9) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami 

pozostającymi w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego, 
10) opiniowanie spraw dotyczących usytuowania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych, zatok autobusowych, postojowych, parkingów oraz urządzeń 
nie związanych z funkcjonowaniem drogi, a także usytuowania 
infrastruktury przylegającej do pasa drogowego dróg powiatowych, 

11) uzgadnianie dokumentacji technicznej, w zakresie robót prowadzonych                              
w obrębie pasa drogowego, 

12) przeprowadzanie likwidacji składników majątkowych, 
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez 

kierownika jednostki, 
14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, określonych                        

w art. 39 RODO, 
15) redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 

 
 
 

4. Warunki pracy na stanowisku : 
 

1) miejsce pracy zlokalizowane w budynku Powiatowego Zarządu Drogowego 
w Oławie przy  pl. Zamkowym 18, III piętro ( bez windy), 

2) warunki szkodliwe na stanowisku: oddziaływanie pola 
elektromagnetycznego (praca urządzeń zasilanych energią elektryczną), 

3) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, większość 
czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej (obciążenie statyczne), 

4) częstotliwość wyjazdów służbowych nienormowana, w zależności od 
potrzeb. 
 

 
 

 



5. Wymagane dokumenty : 
 

1) list motywacyjny, 
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, 
3) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej 

zdolności do czynności prawnych, 
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rekrutacji, 
7) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
8) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 
9) kserokopie świadectw pracy. 

 
6. Informacje dodatkowe : 

 
Administratorem danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie. 
Dane osobowe kandydata na w/w stanowisko pracy będą przetwarzane w celu 
rekrutacji. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowej. 
Kandydatowi przysługuje prawo : dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest 
dobrowolne lecz nie podanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne, oświadczenia, kompletne i własnoręcznie 
podpisane, należy składać w zamkniętej kopercie w Powiatowym Zarządzie 
Drogowym w Oławie, Oława pl. Zamkowy 18  lub za pośrednictwem poczty na adres 
jw. z dopiskiem : „Nabór na stanowisko techniczno-administracyjne”, w  terminie 
do dnia 29 pa ździernika 2018 r.  do godz. 14.00. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Drogowego  w Oławie po upływie 
zakreślonego wyżej  terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty 
za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zarządu 
Drogowego w Oławie. 
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą informowani indywidualnie                          
o terminie postępowania kwalifikacyjnego i zastosowanych technikach naboru. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej www.pzd-olawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Oławie. 
 
Oława, dnia 19 października 2018 r. 

    Kierownik 
Powiatowego Zarządu Drogowego 
 
     /-/  Wojciech Drożdżal 



 
 
 


