
STAROSTANOWODWORSKI
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dw6r Gdariski

KR.2110.02.2015 Nowy Dw6r Gdafski, dn. 02.06.2015 r.

STAROSTA NOWODWORSKI
na podstawie art. l-1. ust.L ustawy z dnia 21 l istopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych
(t.j. Dz. U. z20 L4 r., poz.12o2)

ogtasza nab6r na wolne stanowisko urzqdnicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dw6r Gdafski

l. Okre6lenie stanowiska urzqdniczego - 1 miejsce - pefny etat:

1". inspektor ds. obslugi interesant6w i wykonawc6w prac geodezyjnych oraz obslugi
technicznej pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

2. Nab6r dotyczy zatrudnienia w pefnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrze2eniem,
2e umowa na czas nieokre6lony mo2e byi  poprzedzona umowE na czas okre6lony.

ll. Kandydat przystqpujqcy do naboru winien spefnia6 nastqpujqce wymagania:

1. Wvmagania konieczne:
1) wyksztalcenie wy2sze o kierunku geodezyjnym lub geodezyjno-informatycznym,

2) obywatelstwo polskie,

3) korzystanie w pelni  z praw publ icznych,
4) pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych,
5) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcj i  w dziedzinie geodezj i  i  kartograf i i

w zakresach o kt6rych mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia t7 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograf iczne (t . j .  Dz. U. z2OI5r.  poz. 520),
6) co najmniej  4- letni  sta2 pracy zwiqzany z zadaniamigeodezyjnymit j .  wykonawstwem geodezyjnym

lub prowadzeniem dziafalnoSci geodezyjnej albo pracy w slu2bie geodezyjnej,

7) niekaralnoSi prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestqpstwo Scigane z oskar2enia
publ icznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe,

8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalajqcy na pracq na wy2ejwymienionym stanowisku.

2. Wvmagania dodatkowe:
1) dobra umiejqtno6i obslugi komputera,
2) umiejqtnoSi dobrej  organizacj i  pracy,

3) umiejqtno6i pracy w zespole,
4) znajomo6i zagadnieri KPA oraz prowadzenia paf stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5) podstawowa znajomoSi obsfugi program6w komputerowych EWID2OOT oraz Office
6) odpowiedzia InoSi,  rzetelnoSi,  kom unikatywnoSi.

ll l. Zakres zadaf podstawowych wykonywanych na stanowisku, miqdzy innymi:
1. Przyjmowanie i rejestrowanie zgloszed prac geodezyjnych i kartograficznych, wniosk6w

o udostqpnienie material6w z paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przygotowywanie

iwydawanie mater ial6w, sporzqdzanie Dokumentu Obl iczenia Oplaty,  wystawianie l icencj i ,
przyjmowanie dokumentacjigeodezyjnej i kartograficznej do padstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.
2. Przygotowywanie danych geodezyjnych i kartograficznych do zgloszonych prac iwniosk6w.



3. Wydawanie wytycznych technicznych do wykonania zgfoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
4. Udzielanie informacj io mater ialach znajdujqcych siq w paf istwowym zasobie geodezyjnym

i kartograficznym.
5. Dokonywanie oceny stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod wzglqdem jakoSci,

kompletno3ci i  zgodnoSci z obowiqzujqcymi przepisamioraz opracowywanie wniosk6w z dokonanej
oceny.

6. Ochrona znak6w geodezyjnych.

V. Warunki pracy:
1. Praca w pomieszczeniu biurowym na I piqtrze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze

Gdafiskim przy ul .  gen. Wladysfawa Sikorskiego 23.
2. Praca przy r ioni torze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie.
3. Obsluga urzqdzef i  biurowych.

Vl. Warunkiem wziqcia udzialu w rekrutacjijest ztoienie nastqpujqcych dokument6w:
1. Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie, uprawnienia i  umiejetno5ci.
2.  Kopia dqwodu osobistego.
3. Kwest ionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej s iq o zatrudnienie.
4. Zyciorys (CV) i l ist motywacyjny.
5. Kopie Swiadectw pracy.
6. OSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych.
7. O6wiadczenie o korzystaniu w pelni  z praw publ icznych.
8. OSwiadczenie o niekaralno6ci za przestqpstwa 6cigane z oskar2enia publ icznego lub umy6lne

przestqpstwo skarbowe.
9. OSwiadczenie o nieposzlakowanej opini i .
10. O5wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na prace na ww. stanowisku.
1-1. O6wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacj i ,

zgodnie z ustawE z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U.22014 r. poz. 7182
z poLn. zm.l.

Na oSwiadczeniach nale2v zlo2vi wlasnorecznv podpis.

W miesiqcu maju br.  wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdafiskim w rozumieniu przepis6w o rehabi l i tacj i  zawodowej ispolecznej os6b
niepelnosprawnych jest wy2szy ni2 6 %.

Dokumenty naleiy skfada6 w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:

,,INSPEKTOR DS. OBSTUGI INTERESANT6W I WYKONAWC6W PRAC GEODEZYJNYCH ORAZ
OBSTUGI TECHN ICZN EJ PANSTWOWEGO ZASOBU G EODEZYJ N EGO I KARTOG RAFICZN EGO"
w terminie do dnia 17 czerwca 2015 roku w sekretariacie - pok6j nr 20

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafskim ul. gen. Wfadystawa Sikorskiego 23
do godz. 1600. Decyduje data wptywu oferty do Starostwa.

Aplikacje, kt6re wplynq do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdafskim po wy2ej
okreSlonym terminie nie bqdq rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacj i
Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz tablicy informacyjnej Starostwa przy ul/\gen. Wladystawa
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