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Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyiny nab6r
I)yrckror po*iutozudJ%)ttatlU'-t<ataliiatnego we
na stanowisko urzqdnicze

GEODETA/STARSZY GEODETA
(w zale2noSci od kwalifikacji)

w Dziale Weryfikacji Material6w Zasobu
we Wroclawiu
Micisce wykonywania pracy: Powiatowy Zaklad Katastralny

-Dzia|Wery|ikacjiMaterial6wZasobu,ul.T.KoSciuszkil'31',50-440Wroclaw
Wymiar czasu Pracy:
1.

t

etat.

Wymagania kwalifi kacYine:
1)

niezbqdne:

w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie wy2szym,
aJ wyksztalcenie wyLsze geodezyjne, I lub II stopnia
okreSlonyti' w art' 6 ust' 1 i 3 ustawy z dnia
bJ speinianie wymaga6 dla stanowirf, u.rgani.zych
jOOe.. o pracownikach samorzqdowych'
21 Iistopadu
na w/w stanowisku' w
c] znajomo66 przepis6w prawa * rrtr"ri" niizbqinym dla wykonywamazadah
sz,czeg6lno3ci nastqpujqcych akt6w

- ustawa

prawnych;

wraz z przepls ami wykonawczymi
z dnia t7n-,ui" iSgg r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

do

ustawY,

we wroclawiu stanowi 4cy zal4cznlk do
- Regulamin organizacyjny powiatowego Zakladu Katastralnego
powiatu \i\iroclawskiego z dnia 29 pazdziernika 201'4 r"
uchwaly I8412014 Zarz4du

do
_ statLlt powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu stanowi4cy zalqcznik

uchwaly

XVllll'33llTRadyeowiatuWroctawskiegozdnia30maja20l'7r';
cl)znajornoScorganizacjipowiatowegozasobugeodezyjnegoikartograficznego,
Office;
systemu Windor'is oraz-pakietu biurowego Microsoft
umicjqtnoSe biegtel obslugi

e)

prawo geodez.vjne
z dnia l7 maia 1989 r.
zawodowe okresrone w arr.43 pkt. 1 i2 usrawy
kartograficzne
b) doSwLdczenie w pracach terenowych'
PZGiK EWID 2007'
cJ z-naiomoSe tpf if.ttli TurboEWID - io*pontntu systemu
danych przestrzennych wMS/WFS/CSW'
ci) doswiadczenie w zakresie wykorzystania uslug
opartych o schemat GML
e) praktyczna znajomoSi mechinizm6w wymiany danych w zespole'
fl umiejqtnoSc dotrei organizacji pracy wlasnej oraz pracy.
na stres, do"kladnoSi' odpowiedzialnoSC' sumiennoSi'

',iltitfilt;ienia

g]

2.

i

nOpornose

Zakreswykonywanych zadari na stanowisku:

a)

wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
wer.yfihac-ia zbior6w danych i material6w stanowi4cych
podlega.l4cychzgloszeniuiprzek.azaniudopaflstwowegozasobugeodezyjnegoikartograficznego:
- Pod wzglgdem komPletnoSci'

.podwzglpdemzgodnoScizprzepisamiprawaobowi4zuj4cegowgeodezjiikartografii
b) sporzadzanie protokol6w weryfikacji'
kom6rkami organizacyjnymijednostki
c) wspolpraco * lukr.ri. weryfiliacji operat6w z pozostaiymi
oraz Starostwa Powiatowego we Wroclawiu'
cl) sporzqdzanie

dokurrtentow obliczenia oplaty'

fe.jcstrowanie oPeratow'
dotycz4cych weryfikacji zlozonych operat6w
f) udzielanie infbrmacji wykonawcom pracy geodezyjnych

c)

techn icznYch.

o warunkach PracY:
praca biurowa w siedzibie jednostki'
poruszanie sig w6zkiem inwalidzkim,
budynek i ciqgi komunikacyjne o szerokoSci umozliwiajqcej
piqtrze budynku

3, Informacia

a)
b)

cJ pornreszczenia pracowni rozlokowane sE

w

pokojach znaidujqcych sig na

wYPosa2onego w windY,

oswietleniu'

przy naturalnym i sztucznym
cl) praca przy monito rze powylei4 godzin dziennie,
czynnosci wykonywane sE
eJ na stanowrsku nie wystqpujq czynniki szkodliwe,
pomiqdzy pomieszczeniami jednostki
istnieie koniecznoSi przemieszczania siq

lll

w pozycii

siedzqcej' ale

4. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:
a) lrst motyw;icyjny poiwiadczony wlasnorqcznym podpisem,
b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej [szczeg6]owe CVJ,
c] kserokopie dokument6w poSwiad czaj4cychwyksztalcenie (dyplom lub za6wiadczenie o stanie odbytych

studi6w),

dl kserokopie

dokument6w potwierdzajEcych kwalifikacje, zaswiadczenia o ukoriczonych kursach lub

szl<oleniach.

cl
l)

0(rnriaclczcnia kanclydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6s1viaclt:zcrria l<atrclydata
prrb liczrtyt'h,

o pelnej

zdolnoSci do czynnoSci prawnych

i

korzystaniu

z pelni praw

g) oSwiaclczenia kandydata o niekaralnoSci za przestqpstwo popelnione umy3lnie,
h) kserokopie Swiadectw pracy lub za5wiadczenia o odbytym staZu [w przypadku pozostawania w
stosunku pracy zaSwiadczenie o zatrudnieniu),

il
jJ
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Biuletynu lnformacji Publicznej
powiarowego Zaktadu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447
g(wiadczenic o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- do pobrania na stronie
intornclowcl t3iuleiynu lnf'ormacji Publicznej Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawi'http; //pzk.ibi p.wroc.pl/public/?id=88447,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnoSciach oraz o stopniu
kwestionariusz osobowy

n

- do pobrania na stronie internetowej

iepelnosp rawnoSci.

Oswiadczenia wymienione powyZej mus24 by6 opatrzone wlasnorqcznym podpisem'

W przypaciktr nicclos^tarczcnia kompletu wyZej wymienionych dokument6w kandydat nie spelni wymog6w
lirlrlalnych z;rwartych w ogioszeniu o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze'
W cclu usltrawnrcnia procesu naboru proszq o podanie danych kontaktowych: nr telefonu lub adres e-mail,
ktrirych podanie jcst dobrowolne.
5.

Termin i miejsce skladania dokument6w:

Katastralnego we
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale|y skiadai osobiScie w siedzibie Powiatowego Zakladu
pocztE na
przes]a6
piqtro)
lub
pok6j
nr
316
[lll
Wroclawiu przy ul. Tadeusza Ko6ciuszki 131, w Sekretariacie
adres Powiatoweg o zakladu Katastralnego we wroclawiu, ul, Kosciuszki 131"
S0-440 Wror:taw z doPiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Obstugi Mqterial6w Zasobu
w ternrinie do dnia 5 listopada 2018

r.

do godz' 10:00'

I)0kumenty aplikacyjne, kt6re wplynq do Powiatowego Zaktadu Katastralnego
wskazanylr terminie, nie bqd4 rozpatrywane.
po zakoriczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego

we Wroclawiu po

wy2e;

w naborze i zatrudnionego w Powiatowym

pozostalych
Katastralnym we Wroclawiu zostanq dolqczone do jego akt osobowych. Dokumenty
zakoficzenia
dnia
od
miesigcy
3
przez
okres
l<anclydatow zc,brane w procesie naboru bqdq przechowywane
mogq zosta6
naborrr ti. od claty zamieszczenia wynik6w naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty

./.aldaclz.ie

oclcbr.ane osobiScie przed upiywem

w/w terminu.

Po uptywie 3 miesiqcy dokumenty podlegajq brakowaniu'

6. Postqpowanie kwalifi kacYine:

do dalszego etapu naboru na
W okresie do 5 dni od uplywu terminu skladania ofert kandydaci zakwalifikowani
lub drogq
podstawie analizy zloionych dokument6w i oSwiadczelt zostanq powiadomieni telefonicznie
sig
przewiduje
kwalifikacyjnej
elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach rozmowy
przeprowadzenie pisemnego testu.

lnformacji Publiczne,l oraz na
ln{or.macja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
pigtro)'
tablicy ipformacyjnej w siedzibie Powiatowego Zaktadu Katastralnego we Wroclawiu Illl
7. Informacie dodatkowe.

we Wroctawiu w
WskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w PowiatowymZakladzie Katastralnym
jest
niepelnosprawnych
r.ozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznei orazzatrudnianiu os6b
ona
ile
zostanie
o
ni2szy nii,6 % . pierwsze6stwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej,

j.

niezbqdne oraz w
wskazana w gronie nle wiqcej ni2 piqciu najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania
najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe.
131,
2.'Administratoidanyc-h osobowych - powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu, ul, T' KoSciuszki
pzk@kataster.wroc'pl
50-440 Wroclaw, te\.71372 40 08,
Inspektor Ochr:ony Danych Osobowych - Pani MalgorzataCzartoryska tel. 519-375-959;rodo@kataster.wroc.pl
0el przetwarzania danych osobowych iest zwiqzany zw lw naborem i w celu zatrudnienia.
Dane osobowe nie sq udostqpniane do paristwa trzeciego lub organizacji narodowej;
Osoba, ktirrej dane osobowe dotyczq, ma prawo do:
- 2qdania clostqpu clo swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, a
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych [je2eli przepisy prawa

takze do wniesienia

dowornym momencie bez wptvwu na zgodnosi
prawa
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem (jezeli przepisy

l":yrf,;l?r"ul#li"*""j"',.n

przetwarzanie

w

przewidujq takq mo2liwoSiJ,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, je2eli uzna, 2e przetwarzanie jej danych
narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

B. Dodatkowych

informacji o naborze nawfw stanowisko mo2na uzyskai pod nr telefonu 71'/372 40 08
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Wroctaw, dnia24 rra7dziernika 2018 r.
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