OGLOSZENIA
Biuletyn nr: 23/2007
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
młodszego inspektora transportu drogowego
a w okresie 6 miesięcznego kursu specjalistycznego na kandydatów dla inspektorów transportu drogowego kandydat
zostanie zatrudniony na stanowisku referenta
Liczba lub wymiar etatu: 4
Główne obowiązki:
Przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli:
- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania
warunków w nich określonych,
- dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
- ruchu drogowego , w zakresie transportu na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –
Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów,
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku
kierowcy,
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
- przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi,
dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych,
- rodzaju uŜywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego
a takŜe:
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
- nakładanie na kontrolowanego kar pienięŜnych w drodze decyzji administracyjnej
oraz kary grzywny w drodze mandatu karnego,
- prowadzenie kontroli z upowaŜnienia WITD w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie
drogowym, a takŜe zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne
Inspektor transportu drogowego wykonuje swoje obowiązki w umundurowaniu.
Inspektor ma równieŜ prawo do:
1. stosowania środków przymusu bezpośredniego,
2. uŜywania broni palnej.

Wykształcenie:
co najmniej średnie ( potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym )
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B
• ukończone 25 lat,
• posiada wymagany stan zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego
• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
• znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi
• znajomość prawa o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi
• znajomość co najmniej jednego języka obcego (niemiecki, angielski, francuski lub rosyjski)
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagania poŜądane:
• posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii C , D, C+E, D+E,
• zdolności syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,
• znajomość ustawy o drogach publicznych,
• znajomość ustawy o czasie pracy kierowcy,
• znajomość przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak równieŜ uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. L 102, str.1-14)
oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.
Urz. WE L370 z.31.12.1885 P.0008-0021).
• umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
• doświadczenie w kontroli masy i nacisków osi pojazdów samochodowych przy wykorzystywaniu wag stacjonarnych i
dynamicznych,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej, szczególnie w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów, wykonujących
transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Ŝyciorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie świadectw pracy,
• kopia prawa jazdy,
• oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na poddanie się po zatrudnieniu postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z
przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych,

Dokumenty naleŜy składać lub przesyłać w terminie do:
14-12-2007
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

Inne informacje:
Dokumenty naleŜy składać lub przesyłać w terminie do 14.12.2007r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu) z dopiskiem: ITD.VII Katowice.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie moŜliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji, w przypadku gdyby zostały zmienione
zapisy w ustawie budŜetowej na rok 2008, związane z przyznaniem środków na dodatkowe etaty na stanowisku inspektora
transportu drogowego
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną pisemnie powiadomieni o terminie egzaminu pisemnego (test
wiedzy ogólnej, praca pisemna oraz test psychologiczny). Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania
rekrutacyjnego (egzamin pisemny i ustny) zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne, sprawdzające
predyspozycje do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego.
Kandydaci, spełniający wyŜej wymienione wymagania, zostaną zakwalifikowani na 6-miesięczny kurs specjalistyczny,
organizowany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na czas trwania kursu specjalistycznego kandydaci na
stanowisko inspektora transportu drogowego zostaną zatrudnieni na stanowisku referenta.
Zatrudnienie pracownika Inspekcji (referenta) na stanowisku młodszego inspektora transportu drogowego poprzedzone jest
praktyką w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego oraz złoŜeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu
kwalifikacyjnego kończącego sześciomiesięczny kurs specjalistyczny dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel. 032/ 20-77-841

