
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko starszego geodety w Zespole Mapy 

Zasadniczej

Nazwa i adres organizatora konkursu:
Miejski O środek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ul. Kościuszki 38, 59-220 Legnica

Zatrudnienie na stanowisko starszego geodety w Zespole Mapy Zasadniczej
nastąpi z dniem 1 stycznia 2013 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
I. Wymagania niezbędne:

1) spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 21  listopada 2008  r.  o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 18  marca 2009  r.  w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 298 ze zm.);

2) posiadać wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz legitymować się co 
najmniej 3-letnim stażem pracy lub posiadać wykształcenie średnie geodezyjne 
i kartograficzne oraz legitymować się co najmniej 6-letnim stażem pracy;

3) posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii,  w zakresie o którym mowa w art.  43  pkt 1  i 2  ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz §  9  ust.  3  rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 16  lipca 2001 r.  w sprawie zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych,  ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych 
baz w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań (zakres 1 i 2);

II. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w zakresie kontroli operatów geodezyjno-kartograficznych;
2) umiejętność dobrej organizacji pracy;
4) dyspozycyjność, obowiązkowość i odpowiedzialność;
5) znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy;
6) komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich;
7) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MsOffice.

III. Zadania wykonywane na stanowisku starszego geodety w Zespole Mapy Zasadniczej
1) bieżące śledzenie przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz 

niezwłoczne stosowanie ich w praktyce;
2) kontrola i nadzór nad przyjmowaniem do zasobu dokumentacji zgłoszonych prac, 

a przede wszystkim:
a) szczegółowe   sprawdzanie   zgodności   złożonej   dokumentacji  technicznej  

z   wcześniejszym    zgłoszeniem    prac     geodezyjno    -    kartograficznych  
i  obowiązującymi  w  tym  zakresie  wytycznymi  wskazanymi  w  uzgodnieniu  
z ośrodkiem;

b) wnikliwa kontrola opracowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami; 



c) nadzorowanie wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych w zakresie zgodności 
składanych opracowań ze standardami technicznymi i sztuką geodezyjną;

d) egzekwowanie od wykonawców robót aktualizacji  opisów topograficznych punktów 
osnowy poziomej i wysokościowej;

e) przekazywanie  zaktualizowanych  opisów  topograficznych  do  zasobu  celem  jego 
bieżącej aktualizacji;

f) sporządzanie  szczegółowych  protokołów  z  przeprowadzonej  kontroli  opracowań 
technicznych i przekazywanie ich zainteresowanym wykonawcom robót.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego geodety w Zespole Mapy 
Zasadniczej MODGiK w Legnicy

Praca na stanowisku starszego geodety w Zespole Mapy Zasadniczej związana jest z:
1) przyjmowaniem opracowań geodezyjnych od geodetów i przekazywaniem im uwag 

w zakresie nieprawidłowości występujących w tych opracowaniach;
2) bieżącą współpracą z pozostałymi pracownikami Zespołu Mapy Zasadniczej oraz Zespołu 

Katastru Nieruchomości;

Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. Kościuszki 38.

V. Termin i miejsce składania ofert
- Termin składania ofert: 30 listopada 2012 r.
- Miejsce składania ofert: MODGiK w Legnicy ul. Kościuszki 38 pokój nr 10.


