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Nł WouneSrnnowlsroUnzęoruIcze
oetoszenteo NABoRZE
starostaKolbuszowski,u|.11 Listopada10, 36 - 1oo Ko|buszowa,poszukujekandydatówna stanowisko:
Nieruchomościami
Katastrui Gospodarki
Kańografii,
Geodezji,
Podinspektor
w WydziaIe
zawarcia
niż6 miesięcyz możliwościq
nie dtuższy
Wymiaretatu(warunkipracy):pełnyetat- umowana czasokreś|ony
umowyna czasnieokreś|ony.
Główneobowiązki:
baz danychdotyczqcych:
].. Prowadzeniei aktua|izacja
- w zakresiemapy ewidencyjnej,
a) ewidenc,ii8runtów i budynków (katastrunieruchomości)
b) geodezyjnejewidencjisieci uzbrojeniaterenu,
c) szczegółoWychosnówgeodezyjnych,
W skalach
zapeWnia.iącej
tworzeniestandardowychopracowańkartograficznych
d) obiektóWtopograficznycho szczegółowości
2'
3.

4.

1:500-1:5000.
w ska|ach:1:500,1:1000,1:20oo,1:5000.
AktuaIizacjai udostępnianiestandardowychopracowańkartograficznych
sporządzanie,wydawanie i udostępnianiemateriatóWpaństwowegozasobu geodezyjnegoi kartograficznegow tym także
na
nieruchomości
WypisóWi wyrysów z operatu ewidencyjnego,kopii map zasadniczychoraz danych z rejestrucen i Wartości

podmlotóW.
żądaniezainteresoWanych
obsługa zgłoszeńprac geodezyjnychi kartograficznychW zakresie przyjmowaniazgtoszeń,uzgadnianiaz Wykonawcqlisty
materiałóWzasobu niezbędnych|ub przydatnychdo wykonania zgfoszonychprac, udostępnianiamateriatóWpaństwowego
wyniki prac
zbioróWdanychIub innychmateriałóWstanoWiących
WstępnaWeryfikac.ja
zasobuBeodezyjnegoi kartograficznego,
geodezyjnYchIub kartograficznych
iprzygotowanieprojektuprotokołuWeryfikacji.

Wymagania niezbędne:
1. Byćosobą nie karanąza przestępstwapopełnioneumyślnie.
prawnychikorzystaniez petnlpraw pubIicznych.
do czynności
2. PosiadaćpełnązdoIność
3. Posiadaćobywate|stwopoIskie.
opinią'
4' cieszyć5ię nleposzIakowaną
geodezyjne.
5. WykształcenieWyższetechniczne
6. Minimum roczny staż pracy w administracjigeodezyjnejna podstawie umowy o pracę |ub minimum dwu|etni staż pracy
gospodarczej;
W firmie geodezyjnejna podstawieumowy o pracę|ubw ramachprowadzonejdziałaIności
7.

ZnajomośćprzepisóW:
a) Ustawaz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnei kartograficzne,
b) Ustawaz dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturzeinformacjiprzestrzennej,
c) RozporządzenieMinistra Rozwoju Regiona|ne8oi Budownictwaz dnia 29 marca 2001.r. w sprawie ewidencjigruntóW i

budynków.
RozporządzenieMinistra spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 9 |istopada 2011 r. w sprawie standardóW
oraz opracowywaniai przekazywania
technicznychWykonywaniageodezyjnychpomiarów sytuacyjnychiwysokościowych
wyników tych pomiaróWdo państwowegozasobugeodezyjnegoi kartograficznego.
2013 r. W sprawie organizacjii trybu prowadzenia
e) RozporzqdzenieMinistra AdministracjiI cyfryzacjiz dnia 5 Września
państwowego zasobu geodezyjneBo i kartograficznego,
f) RozporządzenieMinlstra AdministracjiIcyfryzacjiz dnia 9 |ipca2014 r. W sprawie udostępnianiamateriałóWpaństwowego
WydawaniaIicencjioraz WzoruDokumentuobIiczeniaopłaty,
zasobugeodezyjnegoi kartograficznego,
g) RozporządzenieMinistra Administracji I cyfryzacji z dnia 2 |istopada 2015 r. W sprawie bazy danych obiektóW
oraz mapy zasadniczei,
topoBraficznych
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
h) RozporządzenieMinistra AdministracjiI cyfryzacjiz dnia 2L października
krajowejbazy GESUT.
Wymagania pożądane:
posługiwaniasię programem komputerowym EWOP|s i EWMAPA,
uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, umiejętność
logicznegomyś|enia,
gwarantującyzrozumienie;umiejętność
pisemnych
w
sposób
Wypowiedzi
formułowania
umiejętność
prawa,
przepisów
dobrej
umiejętność
z
pracy
korzystania
zespo|e,
umiejętność
W
umiejętność
informacji,
5eIekcji
umiejętność
d)

organizacjipracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
zgodęno przetworzoniemoichdonychosobowychzowortychw ofercieprocy
1. List motywacyjnyopatrzonyk|auzu|ą..
,,Wyrożom
dla potrzeb niezbędnychdo reolizocjiprocesu rekrutacji,,.
procy dlo
(cV) opatrzonyk|auzu|Ą|
2' Życ|orys
,,wyrożomzgodęna przetwarzaniemoich donychosobowch zawortychw ofercie
potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu rekrutacji,,.
sięo zatrudnienie.
osobowydla osobyubiega,iqcej
3' Kwestionariusz
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4. Dokumentypotwierdzające
kwaIifikacjezawodowe,Wymaganedo wykonywaniaoferowanejpracy oraz dokumenty
potwierdzające
wymagany
stażpracy.
pełne.j
prawnych
5' ośWiadczenie
kandydata
o posiadaniu
zdoIności
do czynności
orazo korzystaniu
z pełniprawpub|icznych.
prawomocnym
przestępstwo
6. oświadczenie
kandydata,
że nie byt skazany
z oskarżenia
wyrokiem5ąduza umyś|nie
ścigane
pubIicznego
przestępstwo
Iubumyś|ne
skarbowe.
gospodarczej
7. oświadczenie
o prowadzeniu,
nie prowadzeniu
działaIności
indywiduaInie
IubWspó|nie
z innymiosobami.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
_ Dokumenty
potwierdzające
posiadany
prary).
stażpracy(śWiadectwa
Dokumenty na|eł składaćw terminie do: 13 grudnia 2019 r. w sekretariacie
w Kolbuszowej
starostwaPowiatowego
_
podinspektor
z dopiskiem
W wydziaIeGeodezji,,.
,,NABÓRNA STANoWIsKoPRACY
Inne informacje:
Wskaźnik
zatrudnienia
osób niepetnospraWnych
w starostwie:
co najmniej
6 %.
oferty otrzymanepo terminienie będąrozpatrywane.
oferty odrzuconezostanąkomisyjniezniszczone.
Wynikinaboru
zostanąumieszczone
na stronieinternetowejBiuIetynuInformacji
Publicznej(http://bip.powiat.koIbuszowa.p|),
oraz na tabIicy
informacyjnej
(0-17)22-75-880.
w siedzibieUrfędu.Dodatkowe
informacie:
jest starostaKo|busfowski
Administratorem
danychosobowychprzetwarzanych
w ce|achrekrutacyjnych
z siedzibąpod
adresem:u|.11 Listopada10, 36-100KoIbuszowa.
przetwarzania
przezKodekspracysq
PodstaWą
danychosobowychwskazanych
przepisyprawapracy:art. 22 Kodeksupracyoraz s1 rozporządzenia
MinistraPracyi Politykisocja|nejz dnia 28 maja1996 r.
Wsprawiezakresuprowadzeniaprzez pracodawcówdokumentacji
w sprawachzwiązanych
ze stosunkiempracyoraz sposobu
prowadzenia
pracownika.
jestzgoda.
przetwarzania
akt osobowych
przekazanych
Podstawą
innYchdanychdobrowo|nie
Danenie będąprzekazywane
odbiorcomzewnętrznym.
Administrator
nie podejmuiedecyzjiw sposóbzautomatyzowany
ani nie prowadziprofilowania
Pani/Pana
danychosobowych.
Podaniedanychjest niezbędnedla wzięciaudziału
przezokres
W procesierekrutacji.
Daneosobowebędąprzetwarzane
trzechmiesięcy
od zakończenia
rekrutacji
Iubdo momentucofnięcia
zBody.Przystuguje
Pani/Panu:
a) prawodostępudo swoichdanych,
pod|egającYch
przetwarzaniu,
b) prawootrzymania
kopiidanychosobowych
(poprawiania)
c) prawodo sprostowania
swoichdanych,
d) prawodo usunięcia
danych,
przetwarzania,
e) prawodo ograniczenia
prawo
f)
do wniesienia
sprzeciwu
wobecprzetwarzania
danychosobowych,
g) W prfypadkachuznania,iż przetwarzanie
przezAdministratora
danychosobowychnaruszaprzepisyRoDo, przysłu8uje
prawodo wniesienia
Pani/Panu
skargido organuNadzorczego
tj. do PrezesaUrzęduochronyoanychosobowych.
Wniesien|eźądaniausunięciadanychjest równoznacznez rezygnacjąz udzia|uw procesierekrutacYinym.
W przypadkuprzetwarzania
na podstawieudzie|onejzgody,przysługuje
Pani/Panuprawo do wycofaniazgody na
przetwarzanie
danychosobowych,a|e cofnięciezgodynie wpływana zgodność
z prawemprzetwarzania,
któregodokonanona
podstawie
zgodyprzedjej wycofaniem.
Możesię Pani/Panskontaktować
się z lnspektoremochronyDanychpiszącna adrese.mai|:j9d@!9lb.us!9!s!Lp].

