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Dvrektor powiatorbL"do Zakladu Katastralnego we Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyjny
na stanowisko urzqdnicze
GEODETA
STARSZY REFERENT / MT,ODSZY GEODETA /MI,ADSZY KARTOGRAF/
[w zaleZnoSci od kwalifikacjiJ

w Pracowni Obslugi Baz DanYch

Mieisce wykonywania pracy: Powiatowy Zaklad Katastralny we wroclawiu
- pracownia obslugi Baz Danych , ul. T. Kose iuszki 131,50-440 Wroclaw

Wymiar czasu Pracy:
1.

I

etat.

Wymagania kwalifikacYine:
1J

niezbgdne:

a) wyksztatcenie wy2sze geodezyjne, kartograficzne, I lub II stopnia w rozumieniu przepis6w
szkolnictwie wYiszYm

b) spelnianie wymagarl dla stanowisk urzqdniczych okre5lonych w art' 6 ust. 1 i 3 ustawy z
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych,

c)

na

o

dnia

w/w stanowisku,

w

znajomoSc przepis6w prawa w zakresie niezbgdnym dla wykonywania zadari
szczeg6lno5ci nastqpujAcych akt6w prawnych:
do
- ustawa z dnia 17 maia 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi
ustawY,

zalqcznikdo
- Regulamin Organizacyjny powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu stanowi4cy
r.'
IB4l201"4Zarz4du Powiatu Wroclawskiego z dnia 29 pa1dziernika2014
uchwaly

- Statut powiatowego Zakladu

Katastralnego

we Wroclawiu stanowi4cy zal4cznik do

uchwaly

xv||/133l1,7RadyPowiatuWroc}awskiegozdnia30maja20lTr';

d)

c)

znajomoSi organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego,
office;
unriejqtn<l(i bieglei obslugi systemu windows oraz pakietu biurowego Microsoft

2)doclall<owc:

material6w
a) doSwiadczenie w pracy na stanowisku zwi4zanym z aktualizacjq lub udostqpnianiem
zasobu,

bl

cl

2007,
znajomosf aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID
w
zespole'
pracy
umiejgtno5d dobrej organizacji pracy wtasn ei oraz

2. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:
matefialow
a) przyjrrowanie irejestfacja w systemie PZGiK wniosk6w o udostqpnienie

z-asobu oraz

z.llittt'ow danYch,

bJ

sporzqdzanie Dokumentu Obliczenia Oplaty i wydawanie licencji'

clprzygotowanieiudostqpnianiemaporazzbior6wdanychnawniosek'

d]
e

)

przeloZonym'
aktualiza ciabazdanych w zakresie uzgodnionym z bezpoSrednim

material6w przyjqrych do
przcrwarzanie do postaci elektronicznej [skanowanie]wielkoformatowych
za stl b tt,

1)uc|zir:ianietnirlrmacjidotyczqcychudostgpnianiamatcrial6wzasobu.

3. Informacja o warunkach PracY:
a) praca biurowa w siedzibie jednostki,
b]budynekici4gikomunikacyjneoszerokoSciumoZliwiajqcejporuszaniesiqw6zkieminwalidzkim,

c)pomieszczeniapracownirozlokowanesEwpokojachznajdujqcychsiqnalllpiqtrzebudynku
wYPosa2onego w windY,
przy naturalnym i sztucznym oswietleniu'
pr.aca pr.zy rrronito rze powyi.ej4 godzin dziennie,

)
sa w pozycii
e) na stanowisku nie wystqpuja czynniki szkodliwe, czynnosci wykonywane

cl

istnieiekonieczno36przemieszczaniasiqpomiqdzypomieszczeniamijednostki,
4, Wymagane

dokumenty i oSwiadczenia:

aJ list motywacyjny poSwiadczony wlasnorqcznym podpisem'

siedzEcel' ale

bJ 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej [szczeg6]owe CV),
cl kserokopie dokument6w poSwiad czajEcychwyksztalcenie [dyplom lub za3wiadczenie o stanie odbytych
srudi6w),

d) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje,

zaSwiadczenia

o ukoticzonych kursach lub

szkoleniach.

e)

oswiadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f)

oSwiadczenia kandydata

o pelnej

zdolnoSci do czynnoSci prawnych

i

korzystaniu

z pelni praw

publicznych,

g)

oSwiac'lczenia kandydata o niekaralnoSci za przestqpstwo popetnione umySlnie,

hl

kserokopie Swiadectw pracy lub zaSwiadczenia

staZu

(w przypadku pozostawania w

- do pobrania na stronie internetowej

Biuletynu Informacii Publicznej

o odbytym

stosunku pracy za6wiadczenie o zatrudnieniu),

iJ
j)
k)

kwestionariusz osobowy

powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc'pl/public/?id=88447
pobrania na stronie
oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na prze&varzanie danych osobowych- do
we Wroclawiu
Katastralnego
intel-netowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakladu
http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnoSciach oraz o stopniu
niepelnosPrawnoSci.

podpisem'
Ofwiadczenia wymienione powyzei muszE by6 opatrzone wlasnorqcznym

spelni wymog6w
przypadku niedostarczenia kompletu wyZei wymienionych dokument6w kandydat nie
iormalnych zawartychw ogtoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzqdnicze,
lub adres e-mail'
W celu usprawnienia procesu naboru proszq o podanie danych kontaktowych: nr telefonu

w

l<trilyt h podanic jest dobrowolne.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Powiatowego Zaktadu Katastralnego we
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale|y skladai osobiScie w siedzibie
pok6j
nr 316 (lll piqtro) lub przesiai pocztqna
Wroclawiu przy ul. Tadeusza KoSciuszki 131, w Sekretariacie

adres Powiatowego Zakladu Katastralnego we

wroclawiu, ul'

KoSciuszki

13I'

50-440 Wroclaw z doPiskiem:

Dotyczy naboru na stqnowisko w Pracowni Obslugi Baz Danych

dnia 23 listopadaZOlB r. do godz' L2'00 '
aplikacyjne, kt6re wplynq do Powiatowego

w terminie do
Dokr"rmenty

Zaktadu . Katastralnego

we Wroclawiu po

wy2ej

wymienionym terminie, nie bqdq rozpatrywane'

w naborze i zatrudnionego w Powiatowym
osobowych' Dokumenty pozostalych
Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu zostan4 dotqcrone do iego akt
3 miesiqcy od dnia zakohczenia
przez
okres
przec-howywane
-nu-bb.r.
kandydat6w zebrane w procesie naboru bqdq
dokumenty mog4 zosta6
kandydata
Na pisemny wniosek
naboru tj. od daty zamieszczenia wynik6w
brakowaniu'
podlegaj4
dokumenty
3 miesiqcy
odebr.ane osobiscie przed uplywem w/w terminu. Po uplywie
Po z.akonczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego

6. Postgpowanic kwalifi kacYine:
do dalszego etapu naboru
w okresic cio 5 clni od uplywu terminu skladania ofert kandydaci zakwalifikowani
lub drogE

na

telefonicznie
poclstawie analizy ztozonychdokument6w i oSwiadczefi zostanE powiadomieni
kwalifikacyjnej przewiduje siq
rozmowy
ramach
w
kwalifikacyjnej.
rozmowy
i
miejscu
elektronicznq o termlnie
przeprowadzenie pisemnego testu'
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej
we wroclawiu Illl piqtro)'
tablicy informacyinel w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego
7. Informacie dodatkowe'

w
jest
os6b niepelnosprawnych
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznei orazzatrudnianiu
o ile zostanie ona
niepelnosprawnej,
osobie
przyslugiwalo
pierwszefistwo
uqarie
o/0.
w zatrudnieniu
ni*szy ni2 6
oraz w
niezbqdne
wiqcej ni2 piqciu najlepszych ianayaatO- spelniajEcych wymagania

1

Wska2nik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych

w Powiatowym zakladzie Katastralnym we wroctawiu

wskazana w gronie nie

najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe'
we Wroclawiu' ul' T' Ko6ciuszki l'31'
2. Aclrninistrator danyc"h osibowych - Powiatowy Zaklad Katastralny

50-440 Wroclaw, tel.7 t 372 40 08, pzk@kataster.wroc.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani MalgorzataCzartoryska tel. 519-375-959;rodo@kataster.wroc,pl
Cel przetwarzania danych osobowych jest zwiqzany zw /w naborem i w celu zatrudnienia.
Dane osobowe nie sq udostqpniane do paristwa trzeciego lub organizacji narodowej;
Osoba, kt6rej dane osobowe dotycz4, ma prawo do:
- 2qdania dostQpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przehlarzania, a
takie do wniesienia sprzeciwu wobec pruetwarzania oraz przenoszenia danych (jeZeli przepisy prawa
przewidujq takq mo2liwo$i),

-

cofnigcia zgody

na ich

przetwarzanie

w

dowolnym momencie bez wplywu

na zgodnoSC

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem (je2eli przepisy prawa

ffi['i:|1ljiff ff'i'ffi:);r,

Urzqdu ochrony Danych osobowyci, je2eli uzna,

ze

przetwarzanie jej danych

narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

B, Dodatkowych informacji o naborze nawf w stanowisko moina uzyskad pod nr

telefonu 71/372 40 08 '

DYREfiFOR
Mar{k

Wroclaw, dnia 13 listoPada 201'8 r.
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