
DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE 
Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

Zastępca Dyrektora 
(nazwa stanowiska pracy) 

 
1. Nazwa i adres jednostki: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 
z siedzibą w Podgórzynie 
Podgórzyn 62a 
88-400 Żnin 

 
2. Określenie stanowiska: 

Zastępca Dyrektora 
 

3. Liczba lub wymiar etatu:  
1/1 
 

4. Rodzaj umowy: 
Umowa o pracę (w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy 
na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 
miesięcy) 

 
5. Data zatrudnienia: 

1 listopada 2021 r. 
 

6. Opis stanowiska: 
1) Kierowanie Działem Technicznym oraz organizowanie pracy tego działu: 

a) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej, 
b) udzielanie urlopów i zwolnień od pracy podległym pracownikom, 
c) określanie zakresów obowiązków pracowników Działu Technicznego, 
d) przydzielanie prac do załatwienia podległym pracownikom, 
e) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych pracowników oraz 

wydawanie im wytycznych i poleceń w celu terminowego i należytego załatwiania 
spraw, 

f) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym wszelkich wychodzących 
z Działu Technicznego pism, decyzji, postanowień, uzgodnień itp., ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami oraz poprawności redakcyjnej. 

2) Prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy: 
a) współdziałanie z Głównym Księgowym przy opracowywaniu usprawnień w zakresie 

organizacji pracy, 
b) wyjaśnianie we współpracy z Głównym Księgowym przepisów władz nadrzędnych 

dotyczących organizacji pracy. 
3) Kierowanie, koordynowanie i bieżący nadzór nad: 

a) przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dla realizowanych 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie robót 
drogowych, 



b) określeniem warunków technicznych i opracowaniem dokumentacji projektowej 
dotyczącej budowy, modernizacji i remontów dróg, obiektów inżynierskich 
i urządzeń z nimi związanych, 

c) prowadzeniem przeglądów dróg i opracowywaniem w oparciu o nie planów 
remontów cząstkowych z propozycjami zastosowania odpowiednich technologii 
i kolejności realizacji robót, 

d) prowadzeniem spraw związanych z zajęciem pasa drogowego na cele inne niż 
komunikacyjne, określeniem warunków technicznych uzbrojenia podziemnego 
w granicach pasa drogowego oraz włączeniem do pasa dróg publicznych, 

e) aktualizacją ewidencji dróg podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Żninie 
z siedzibą w Podgórzynie oraz obiektów inżynierskich i urządzeń z nimi związanych, 

f) prowadzeniem prac związanych z oznakowaniem dróg, ulic, placów i mostów, 
g) prowadzeniem przeglądów i dokonywaniem ocen technicznych wszelkich 

obiektów inżynierskich związanych z zarządzanymi drogami oraz zapewnieniem ich 
należytego utrzymania i eksploatacji, wykonywaniem niezbędnych prac 
remontowych i zabezpieczających, 

h) utrzymaniem i oczyszczaniem dróg, zarówno w lecie, jak i w zimie, w tym nad 
utrzymaniem zieleni w obrębie pasa drogowego, utrzymaniem i eksploatacją 
oświetlenia ulicznego, odwodnienia i innych urządzeń technicznych usytuowanych 
w granicach pasa drogowego, 

i) przygotowywaniem, przez pracowników Działu Technicznego, przetargów i umów, 
nadzorowanie wykonania robót i ich odbiór od wykonawców, a także 
przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg 
wraz z urządzeniami z nimi związanymi, 

j) realizacją decyzji administracyjnych i umów dotyczących przejmowania i dzierżawy 
terenu w granicach pasa drogowego lub terenów na te cele przeznaczonych, 

k) zapewnieniem ochrony obiektów drogowo-mostowych oraz mienia Zarządu Dróg 
Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, 

l) prowadzeniem, we współpracy z Głównym Księgowym, całości zagadnień 
gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi dotyczącymi pasa 
drogowego, wraz z ich ewidencją i rozliczeniami, 

m) egzekwowaniem czytelnych i poprawnie wypełnionych wniosków i deklaracji 
w ramach inicjatyw samorządowych, 

n) składaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ze środków 
zewnętrznych, 

o) realizacją projektów inwestycyjnych. 
4) Prowadzenie negocjacji warunków umów związanych z merytorycznym zakresem prac 

Działu Technicznego. 
5) Zastępowanie podczas nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie 

z siedzibą w Podgórzynie i wykonywanie jego obowiązków. 
6) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, które mieszczą się w zakresie praw i obowiązków 
Zastępcy Dyrektora. 

 
7. Kandydat musi spełniać następujące wymagania: 

1) Obywatelstwo polskie. 



2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
4) Wykształcenie wyższe – Budownictwo o specjalności drogi i mosty lub drogi i autostrady 
5) 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku. 

 
8. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania dodatkowe: 

1) 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem. 
2) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: 

a) administracji samorządowej, 
b) kodeksu postępowania administracyjnego, 
c) kodeksu cywilnego, 
d) ustawy prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, 
e) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, 
f) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
g) ustawy o finansach publicznych. 

3) Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. 
4) Umiejętność zarządzania personelem. 
5) Umiejętność pracy w zespole. 
6) Odporność na stres. 
7) Komunikatywność. 
8) Nieposzlakowana opinia. 
9) Wysoka kultura osobista. 
10) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania pakietu 

biurowego Office. 
11) Prawo jazdy kat. B. 
 

9. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny,  
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę*, 
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem), 
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, 
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) 

potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności, 
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 
obowiązków w wymiarze 1 etatu, 

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
innych niż wynikających z art.221 § 1 Kodeksu Pracy zawartych w dokumentacji 



aplikacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem 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 Nr 119, s. 1; tzw. „RODO”) 
na potrzeby naboru prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (jeżeli 
kandydat zawrze takie informacje), 

12) klauzula informacyjna. 
 

10. Warunki pracy na stanowisku: 
1) praca o charakterze administracyjno-biurowym, 
2) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, 
3) praca w budynku nr 1 Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin, 
4) praca w godzinach od 7.00 do 15.00, 
5) praca w zespole. 

 
11. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%. 

 
12. Termin i miejsce składania dokumentów 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych  
w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin lub drogą pocztową na adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin 
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, 
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 września 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 

 
13. Informacje dodatkowe: 

1) Oferty konkursowe, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie 
spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. 

2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz 
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

3) Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Kamila Nowak-Gzubicka pod 
numerem telefonu 690 009 403. 

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (https://bip.zdp.powiatzninski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu 
Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin. 

 
 

............................................................. 
(data, podpis i pieczęć Dyrektora ZDP 

 lub osoby upoważnionej) 



 
* Druk kwestionariusza osobowego można otrzymać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie 


