
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. 

Ogłoszenie nr 129415 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie  
Dyrektor Generalny  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

starszego specjalisty 
ds. wdrożenia krajowego systemu zarządzania GBDOT w ramach realizacji projektu GBDOT 

w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 

Wymiar etatu: 1 
Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy:  

Warszawa 
ul. Olbrachta 94 b 
oraz ul. Wspólna 2 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
− Nadzoruje wykonawców zamówień związanych z wdrożeniem krajowego systemu zarządzania GBDOT, integracją i standaryzacją baz 

danych oraz systemów w zakresie GBDOT (w tym uczestniczy w odbiorach i testach produktów) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 
umów zawartych w ramach projektu. 

− Przygotowuje założenia analityczne, techniczne oraz wymagania funkcjonalne produktów (usług i infrastruktury technicznej) związanych 
z wdrożeniem krajowego systemu zarządzania GBDOT integracją i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie GBDOT, w tym 
opracowuje specyfikacje techniczne, plany wdrożeniowe, plany testów itp. w celu wdrożenia ich w ramach realizacji projektu. 

− Uzgadnia z instytucjami zewnętrznymi warunki techniczne i organizacyjne wdrożenia krajowego systemu zarządzania GBDOT, integracją 
i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie GBDOT, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

− Współpracuje z zespołami realizującymi projekt Geoportal 2 w zakresie wymagań i  utrzymania produktów IT w celu zapewnienia zgodności 
rezultatów obu projektów. 

− Opracowuje modele utrzymania wyników projektu w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu. 
− Prowadzi dokumentację techniczną projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu dokumentów. 
− Uczestniczy w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu dokonania zakupu dostaw i usług związanych 

z realizacją projektu. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

wymagania niezbędne 
wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne 
doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu bazami danych przestrzennych  

pozostałe wymagania niezbędne: 
− Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 
− Bardzo dobra znajomość narzędzi GIS. 
− Znajomość zagadnień technicznych i administracyjnych związanych z pozyskiwaniem danych przestrzennych i opisowych. 
− Znajomość bazy danych Oracle oraz języka SQL. 
− Znajomość struktury plików XML i GML. 
− Umiejętność tworzenia aplikacji rozszerzających funkcjonalność narzędzi GIS. 
− Znajomość internetowych technologii informacyjnych, w tym posiadanie umiejętności praktycznych w zarządzaniu podstawowymi usługami 

internetowymi. 
− Znajomość zagadnień związanych z architekturami systemów baz danych, hurtowniami danych i modelowaniem danych i usługami danych 

przestrzennych. 
− Znajomość różnych technologii tworzenia aplikacji webowych i interfejsów baz danych. 
− Znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN, WAN, technologiami przesyłu danych oraz dostępnymi na rynku usługami 

telekomunikacyjnymi. 

wymagania dodatkowe 
− Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

− Podstawowa znajomość metodyki zarządzania projektami. 
− Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
− życiorys i list motywacyjny, 
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
− oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  
− oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
− kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
− kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

− kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:  
06-12-2010 

Miejsce składania dokumentów:  
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
ul. Wspólna 2  
00-926 Warszawa,  
 

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 129415 – starszy specjalista 
GI/GBDOT/5” 

 

Inne informacje:  
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data 
stempla pocztowego). 
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert 

– zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą 
powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. 
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 82 80. 


