
Informacje dotycz ące planowanego naboru VII edycji dla kandydatów na 
młodszego inspektora transportu drogowego  

w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego Ka towicach 
 

W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 
2007r. ustawy o zmianie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (stanowiącej wdroŜenie Dyrektywy 2006/22/WE), która ma na celu 
poprawę warunków działania Inspekcji Transportu Drogowego skutkującą poprawą 
bezpieczeństwa przewozu osób i towarów, przewidujemy zwiększenie liczby etatów 
inspektorskich.  

 
Uprzejmie informujemy, Ŝe rekrutacje kandydatów na inspektorów transportu 

drogowego będą przeprowadzane w kilku turach. Pierwszą z nich, która tym samym będzie 
VII edycją rekrutacji kandydatów na inspektorów, chcemy rozpocząć w grudniu 2007 roku.  

Informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronach internetowych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. 

 
 
1 grudnia 2007 r. uka Ŝe się ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy dla kandyd atów 
na młodszych inspektorów transportu drogowego w formie elektronicznej na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  (www.bip.kprm.gov.pl  , 
www.dsc.kprm.gov.pl ) oraz na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w Katowicach. Ponadto ogłoszenie takie zostanie umieszczone         
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu tj. na tablicy ogłoszeń przed wejściem 
do tut. Inspektoratu w Katowicach przy ul.Powstańców 41a, IX piętro.  
 
 

PoniŜej publikujemy minimalne wymagania konieczne dla kandydatów na stanowisko 
młodszego inspektora transportu drogowego wynikające z ustawy o transporcie drogowym     
z dnia 6 września 2001r. (tj. Dz.U. z 2007r., nr 125, poz. 874 z późn.zm.) 

 
Kandydatem na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego moŜe być osoba, 
która: 

1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne; 
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym; 
4) posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B; 
5) ukończyła 25 lat; 
6) posiada wymagany stan zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego. 

 
Zatrudnienie kandydata na stanowisku młodszego inspektora transportu drogowego 

poprzedzone jest szkoleniem w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego oraz 
złoŜeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego kończącego 
sześciomiesięczny kurs specjalistyczny dla kandydatów na inspektorów transportu 
drogowego. 

 
 
Dodatkowe informacje dotycz ące wymaga ń koniecznych i po Ŝądanych oraz zasad 
rekrutacji a tak Ŝe terminy składania ofert zostan ą podane w ogłoszeniu, które uka Ŝe 
się  1 grudnia 2007r. w miejscach w/w.   
 
Jednocześnie informujemy, iŜ nie przyjmujemy podań o pracę poza określonym w ogłoszeniu 
terminem.  
Oferty pracy, które wpłyną przed 1 grudnia br. oraz poza terminem określonym w ogłoszeniu 
nie będą rozpatrywane. 


