
 
 Nr ogłoszenia:  136398 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 
Stanowisko :  
starszy specjalista 

 
Do spraw  
geodezji i kartografii 

 
Wydział Geodezji, Kartografii i Struktur Administracji Publicznej 
 
Departament Administracji Publicznej 
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

 
1 
Wymiar etatu 

1 
Liczba stanowisk pracy  

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
ul. Wspólna 2/4 
00-505 Warszawa       
GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 
 wykonywanie zadań Ministra związanych z nadzorem nad Głównym Geodetą Kraju, w tym 

w zakresie skarg i wniosków, 
 wykonywanie zadań Ministra związanych z nadzorem nad Instytutem Geodezji i Kartografii, 
 współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Departamentem Prawnym 

MSWiA przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych z dziedziny geodezji i 
kartografii, 

 prowadzenie spraw związanych z transpozycją dyrektywy INSPIRE do polskiego prawa, 
 współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w sprawach katastru nieruchomości 

oraz współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w zakresie rozwoju 
systemu katastralnego, 

 opracowywanie dla urzędów terenowych i osób indywidualnych informacji i wyjaśnień 
z zakresu geodezji i kartografii, 

 opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, 
 prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć oraz odpowiedzi na skargi. 

WYKSZTAŁCENIE:  wyższe 

WYMAGANIA KONIECZNE:  
 roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,  
 wiedza z zakresu geodezji i kartografii 
 znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa materialnego 

administracyjnego oraz prawa cywilnego, 
 umiejętność analizy i syntezy informacji, 
 umiejętność organizacji pracy własnej, 
 umiejętność skutecznego komunikowania się. 

 



WYMAGANIA DODATKOWE: 
 wykształcenie wyższe z zakresu geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami, 

administracji lub prawa, 
 znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, 
 znajomość przepisów ustawy: o samorządzie terytorialnym, o pracownikach 

samorządowych, o instytutach badawczych, o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
o gospodarce nieruchomościami oraz o działach administracji rządowej, 

 znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej 
 znajomość języka angielskiego. 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 
 Życiorys i list motywacyjny,  
 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji,  
 Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,  
 Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 

posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA: 
 Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje 

(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na 
podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.). 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 8.09.2011 r. 

Pod adresem: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji –  
ul. S. Batorego 5, 
02-591 Warszawa 

Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: 
DAP/ WGKISAP – starszy specjalista 

INNE INFORMACJE: 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje 
data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone 
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną 
zniszczone.  
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni 
telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie 
opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl,  http://bip.mswia.gov.pl oraz 
udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel.:  nr tel. (22) 661-86-69 lub (22) 601-47-54. 
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
 
 


