
 
 

Poznań, dnia 27 czerwca 2022 r. 
WIELKOPOLSKI       
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR       

NADZORU BUDOWLANEGO 
 
BOA.210.4.2021.KMI 
 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 LIPIEC 2022 R. 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO 
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO     
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
 

Główne zadania:  

 Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu ostrowskiego, 

zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego, zgodnie z treścią 

Rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

 Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby 

cywilnej zatrudnionych w Inspektoracie. 

 

Wymagania niezbędne: 

 Wykształcenie wyższe, 

 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 

 Minimum 5-letni staż pracy, 

 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

 Nieskazitelny charakter, 

 Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym 

stanowisku,  

 Posiadanie polskiego obywatelstwa,  

 Znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, 

ustawy o służbie cywilnej i o finansach publicznych, 

 Czynne uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego, 

 Umiejętność pracy przy pomocy komputera. 



 
 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 List motywacyjny, 

 CV, 

 Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, 

 Kopia uprawnień budowlanych,  

 Kopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, 

 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych, 

 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na realizacje ustawowych 

zadań i obowiązków organu nadzoru budowlanego, 

 Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.  

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: 

 Referencje, 

 Inne dokumenty, które kandydat chciałby przedstawić w swojej aplikacji. 

 

Informacje o metodach i technikach naboru: 

 Weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, 

 Analiza merytoryczna aplikacji, 

 Test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna z Wielkopolskim Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

 

Informacja o terminie II etapu naboru zostanie przekazana zakwalifikowanym kandydatom 

w zaproszeniu. 

  

Termin składania dokumentów: 

Z uwagi na niewyłonienie odpowiedniej liczby kandydatur spełniającej wymagania  

formalne na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowie 

Wielkopolskim, przedłuża się nabór na ww. stanowisko, ogłoszony dnia 10 stycznia  



 
 

2022 r., przedłużony 24 stycznia 2022 r., 14 lutego 2022 r., 7 marca 2022r., 31 marca 

2022r., 25 kwietnia 2022r., 23 maja 2022 r. 

 

Termin składania ofert do dnia 22 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego, wpływu 

na skrzynkę ESP lub wpływu do Inspektoratu, w przypadku nadania kurierem). 

Aplikacje należy przekazywać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

„Kandydat na PINB w Ostrowie Wielkopolskim”. 

 

Miejsce składania dokumentów: 

Listownie/ kurierem:  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 

                                    Al. Niepodległości 16/18, 

                                    61-713 Poznań. 

Przez ePUAP:             /WINBEK/SkrytkaESP. 

 

Inne informacje: 

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie trzech lub więcej kandydatów spełniających 

wymagania formalne w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej 

Staroście Ostrowskiemu, do dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego. 

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe umożliwiające niezwłoczny kontakt  

z kandydatem: numer telefonu, adres e-mail. 

 

W przypadku składania aplikacji przez ePUAP, dopuszcza się załączenie skanów lub 

zdjęć, podpisanych wyżej wymienionych dokumentów. Aplikacja musi zostać złożona 

przez osobisty profil zaufany, bądź opatrzona podpisem kwalifikowanym. 

 

Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie 

naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów 

formalnych i przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

 



 
 

W ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, 

którzy w terminie złożą swoje oferty, zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni                                          

o zakwalifikowaniu lub nie do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

 

Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne, zostanie zbadany przy pomocy pisemnych testów kwalifikacyjnych lub rozmów 

kwalifikacyjnych. 

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez wojewódzkiego 

inspektora nadzoru budowlanego do wskazania Staroście Ostrowskiemu nie będą 

zwracane kandydatom i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji WINB  

w Poznaniu nie dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia procesu naboru na PINB  

w Ostrowie Wielkopolskim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego  

                                           Inspektora Nadzoru Budowlanego  
 

                                  mgr Monika Kaczmarek  
   

                                                                             Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego  

                                        Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

– rekrutacja na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej: „RODO” 

informujemy: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego (adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;  

tel. 61 854-11-54; email: winb-pn@poznan.uw.gov.pl). 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pod 

adresem: iod@winbpoznan.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na 

stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie:  

a) art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na organie administracji rządowej(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) przepisów prawa pracy - ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach urzędów 

państwowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych 

w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

c) wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne 

stanowisko pracy - w odniesieniu do danych niewskazanych w przepisach prawa 

pracy, np. wizerunku lub szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 

2 lit. a RODO). 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępnione staroście zgodnie z art. 86 ust. 1 zd. pierwsze ustawy Prawo budowlane 

(„Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród 

co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego”). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty, które 

przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są 

do ich otrzymania przepisami prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

procesu rekrutacji oraz do spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa. Ponadto, jeżeli starosta (spośród co najmniej trzech kandydatów 

wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) nie powoła 
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powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia 

przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje 

spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 

7) W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści 

danych oraz kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, 

do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie 

opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; realizacja powyższych 

praw musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się 

przetwarzanie danych. 

8) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 

danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1-2). 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (organ nadzorczy). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:  

a) w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz z przepisów prawa pracy – 

jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, 

b) w zakresie innych danych – jest dobrowolne.  

11) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym również profilowaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


