
 

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII 
ogłasza nabór GGK/1/2022 na stanowisko: 

Głównego Geodety Kraju 
 

 

1. Miejsce wykonywania pracy:     

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) 

ul. Wspólna 2 

00-926 Warszawa 
                             

2. Nabór na stanowisko: Głównego Geodety Kraju 
 

3. Wymiar etatu: pełny etat  
 

4. Kandydatem na stanowisko Głównego Geodety Kraju może być osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju. 
 

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Geodety Kraju: 

Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dalej „ustawa”, a w szczególności: 

1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 

2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku 

do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich 

działania; 

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę 

danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 ustawy, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych; 

5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 

oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną 

tego systemu; 

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic  

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz 

ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych 

dotyczących: 

a)  granic państwa, 

b)  granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności: 

− zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

− podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

− podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, 

− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, 

− podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji 

specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb administracji 

skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, urzędów morskich, 

c)   granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej  

i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola 

powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju 

na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

e)  adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 



7)  współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, 

regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów; 

8) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz 

zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii 

oraz w krajowym systemie informacji o terenie; 

9)  nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz 

współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów; 

10)   prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej; 

11)  koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania 

publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy, oraz standardowych opracowań 

kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e ustawy, a także współdziała, na podstawie odrębnych 

porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji; 

12)   tworzy, prowadzi i udostępnia: 

a)  bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9 ustawy, 

b)  zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, 

c)  bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy, 

d)  standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 

1:1 000 000, 

e)  kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; 

13) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych 

położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw 

geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy, zawierającą aktualne i historyczne informacje 

dotyczące: 

a)  nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie z dnia  

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1443), 

b)  polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

14)  zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy; 

15)  opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projekty rządowych programów 

realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych  

i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych  

i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; 

16)  tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, 

badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń; 

17)  utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych 

przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi; 

18)  współdziała z Ministrem Obrony Narodowej przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających 

znaczenie dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych  

w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000. 
 

6. Wymagane dokumenty:  

1) życiorys; 

2) list motywacyjny; 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie; 

5) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych  

z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników 

oraz osiągnięciach zawodowych; 

6) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej 

trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 



8) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (przed powołaniem na stanowisko GGK kandydat będzie zobligowany do złożenia 

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności); 

9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów 

władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

10) kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego 

postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655); 

11) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512)  

– dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 

12) opracowanie: „Koncepcja rozwoju Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z założeniami modelu 

zarządzania GUGiK”; 

13) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w związku z kandydowaniem na stanowisko Głównego Geodety Kraju. 
 

7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6, należy składać w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Kancelarii Ogólnej (poniedziałki-piątki godz. 8.15-16.15) albo przesyłać  

na adres: 
 

 MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII 

 Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 

 Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

z dopiskiem:  

„Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju GGK/1/2022 – nie otwierać” 
 

8. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2022 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu). 
 

9. Informacje o metodach i technikach naboru. 

Nabór jest przeprowadzany na podstawie ustawy i obejmuje: 

▪ weryfikację formalną ofert; 

▪ rozmowę kwalifikacyjną, w tym: 

- sprawdzian wiedzy (ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wykształcenia i wiedzy z zakresu 

spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju), 

-  badanie kompetencji kierowniczych i doświadczenia zawodowego - podczas rozmowy kandydat może zostać 

poproszony również o prezentację opracowania przygotowanego na potrzeby naboru.  
 

 

10. Inne informacje. 

▪ kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej; 

▪ kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru  

i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej; 

▪ życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, 

a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą; 

▪ w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, 

dokonane przez tłumacza przysięgłego; 

▪ kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, 

▪ po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną powołani, zostaną 

zniszczone; 

▪ oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane; 

▪ zastrzega się możliwość anulowania naboru bez podania przyczyn. 
 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (https://www.gov.pl/web/gugik) można zapoznać się  

z informacjami i dokumentacją dotyczącą jego funkcjonowania. 
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Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z naborem GGK/1/2022 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 

2016 r., str. 1 ze zm., dalej RODO),  informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, 

Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl, +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: 

/MRPIT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Jednostek 

Nadzorowanych i Podległych. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),  

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przeprowadzenia naboru na 

stanowisko Głównego Geodety Kraju (GGK).  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju 

i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju  

i Technologii. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,  

nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną 

powołani na stanowisko GGK, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie 

Informacji Publicznej GUGiK oraz KPRM informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

• prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,  

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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