
STAROST\·.,rO PO'JiIATO FE
w OLESt'IE

46-300 Ole"'lIo, ut. Pie/aka 21
tel. 034/359-78-33, 35, 37

fax 0::- 4/359-78-45 OGt.OSZENIE
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE

Z DNIA 11 lutego 2019 roku

STAROST A OLESKI OGt.ASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POD/NSPEKTORA W WYDZ/ALE GEODEZJ/, KARTOGRAFI/,
KATASTRU / GOSPODARK/ M/EN/EM

W ODDZ/ALE GEODEZJ/, KARTOGRAFI// KA TASTRU N/ERUCHOMOSC/
Wymiar czasu pracy: petny etat

Liczba kandydatow do wylonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wykszta~cenie srednie geodezyjne lub wyzsze geodezyjne - szko~awyzsza 0 kierunku
geodezyjnym (specjalnosc) geodezja i kartografia, alternatywnie wykszta~cenie wyzsze
techniczne lub administracyjne(specjalnosc) informatyka, geomatyka, gospodarka
przestrzenna, administracja ;

b) obywatelstwo polskie;
c) pe~nazdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pe~nipraw publicznych;
d) osoba nie by~a skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest~pstwa scigane

z oskarz.enia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;
e) osoba cieszy si~ nieposzlakowanq opiniq.

2.Wymagania dodatkowe

a) znajomosc przepisow prawa z zakresu geodezji i kartografii;
b) preferowane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie

geodezji i kartografii w zakresie zgodnym z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Oz. U. 2017, poz. 2101 z poin. zm.);

c) preferowane zatrudnienie w bezposrednim wykonawstwie geodezyjnym lub w organach
administracji geodezyjnej i kartograficznej lub nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

d) obs~uga:komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narz~dzia: podstawowa
wiedza obs~ugikomputera oraz znajomosc oprogramowania MS Office, oprogramowania
Geolnfo Mapa, Geolnfo Osrodek, Geolnfo Integra, Geolnfo Inet;

e) rzetelnosc, terminowosc w za~atwianiu spraw, kultura osobista i zyczliwosc w kontaktach
interpersonalnych, dyspozycyjnosc, umiej~tnosc kierowania i pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

a) Przestrzeganie zasad wynikajqcych z przepisow prawa i Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Olesnie , w tym m.in.:

b) organizowanie pracy Powiatowego Osrodka Ookumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
c) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia post~powania administracyjnego

w sprawach nalezqcych do kompetencji oddziaJu;
d) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym gleboznawczej

klasyfikacji gruntow oraz baz danych ewidencji gruntow i budynkow geodezyjnej, ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, obiektow topograficznych;

e) weryfikacja opracowari geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu w zakresie
zgodnosci ich opracowania z przepisami obowiqzujqcymi Przy wykonywaniu tych prac oraz
w~asciwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materia~ow geodezyjnych i
kartograficznych;

f) udziaJw przygotowywaniu warunkow technicznych modernizacji ewidencji gruntow i budynkow;



g) udzia~w odbiorze zamawianych prac geodezyjnych i kartograficznych;
h) wykonywanie innych zadan zleconych przez prze~ozonych.

4. Informacja 0 warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze 0 charakterze administracyjno-biurowym;
b) praca w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie przy ul. Powstanc6w SI. 6;
c) mozliwa okresowo praca w terenie podczas kontroli terenowej opracowan geodezyjnych,

w stosunku do kt6rych orzekac si~ b~dzie w trybie administracyjnym 0 odmowie przyj~cia
zasobu;

d) wymiar czasu pracy - pe~nyetat, w godz. pon., sr. czw. 7.30 - 15.30, wt. 7.30 - 16.00,
pt. 7.30.15.00;

e) bezposredni kontakt z interesantami.

5. W miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia og~oszeniawskaznik zatrudnienia os6b

niepe~nosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
i spo~ecznej oraz zatrudnieniu os6b niep~nosprawnych, jest wyzszy niz 6%.

6. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny;
b) cv z dok~adnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie ( wz6r na stronie

www.bip.powiatoleski.pl w zak~adce nab6r na wolne stanowiska);
d) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za

zgodnosc z orygina~em przez zainteresowanego;
e) kserokopie dyplom6w potwierdzajqcych ukonczenie uczelni, potwierdzone za zgodnosc

z orygina~em przez zainteresowanego;
f) kserokopie innych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach,

potwierdzone za zgodnosc z orygina~em przez zainteresowanego;
g) kserokopie swiadectw pracy, potwierdzone za zgodnosc z orygina~em przez

zainteresowanego;
h) oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci za przest~pstwa pope~nione umyslnie;
i) oswiadczenie kandydata I ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane

z oskartenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;
j) oswiadczenie 0 pe~nejzdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pe~nipraw

publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorzqdowych;

k) oswiadczenie kandydata 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku 0 kt6re si~ ubiega;

I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dzia~alnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dzia~alnosc
prowadzi;

~)oswiadczenie 0 posiadaniu orzeczenia 0 niepe~nosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzqdowych;

m) inne dokumenty (ewentualne referencje).

7. Informacja dotycz'tca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta
Oleski, majqcy siedzib~ w Starostwie Powiatowym w Olesnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana
Pieloka 21,46-300 Olesno.

http://www.bip.powiatoleski.pl


Inspektor ochrony danych

Mogq si~ Panstwo kontaktowac z wyznaczonym przez 8tarost~ Oleskiego inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Olesnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300
Olesno, e-mail: iod@powiatoleskLpl, tel. 343597833.

eel i podstawy przetwarzania

Panstwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 b~dq przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego post~powania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, ktora moze zostac odwo~anaw dowolnym czasie.

Jezeli w dokumentach zawarte Sq dane, 0 ktorych mowa wart. 9 ust. 1 RODO konieczna b~dzie
Panstwa zgoda na ich przetwarzanie4, ktora moze zostac odwo~anaw dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep~u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.)
(dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcq Panstwa danych osobowych b~dzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibq w Opolu, ul.
Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w zwiqzku z korzystaniem przez Starostwo z systemu
elektronicznego obiegu dokumentow (80D365).

Okres przechowywania danych

Panstwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym b~dq przechowywane do
zakonczenia procesu rekrutacji.

Prawa osob, ktorych dane dotyczC\

Majq Panstwo prawo do:

a) prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usuni~cia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz~du Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja 0 wymogu podania danych

Podanie przez Panstwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezb~dne, aby uczestniczyc w post~powaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panstwa innych
danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sk~adac w zaklejonych kopertach
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty
z dopiskiem:



Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji. Kartografii.
Katastru i Gospodarki Mieniem

w Oddziale Geodezji. Kartografii i Katastru Nieruchomosci
w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 15-tej.

Aplikacje, ktore wp~nq do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegotowe CV (z uwzgl~dnieniem
doktadnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiatoleski.pl
w zaktadce nabor na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Olesnie, ul. Pieloka 21.

http://www.bip.powiatoleski.pl

