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Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku 
ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock 

ogłasza 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 
 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : 
 

Specjalista ds. ewidencji dróg i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy 
 
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 
 

 
1. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 
2. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o drogach, 
3. Opiniowanie i prowadzenie spraw w zakresie ustalania i badania przebiegu dróg, 
4. Przygotowywanie projektów uchwał i opinii dotyczących zaliczania i pozbawiania dróg kategorii, 
5. Wnioskowanie o podział i wykup gruntów zajętych przez drogi publiczne w celu uregulowania ich stanów 

prawnych, 
6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencji) środków trwałych tj. gruntów zajętych pod drogi. 
7. Sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
8. Opracowywanie raportów i sprawozdań w zakresie ewidencji dróg na potrzeby własne jednostki i innych 

jednostek organizacyjnych miasta Płocka, 
9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, wyceny 

przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw 
prowadzonych  na stanowisku pracy   

10. Nadzór i kontrola nad zasobami dotyczącymi ewidencji dróg, 
11. Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady Miasta Płocka i jej komisji na polecenie Dyrektora 
12. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonywania zadań należących 

do zakresu działania jednostki 
 

 

Wymagania niezbędne ( formalne): 
 
1. Obywatelstwo polskie. 
2. Nieposzlakowana opinia.  
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 
5.  Wykształcenie : wyższe lub średnie o kierunku: Geodezja, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna lub 
pokrewne.  
Mile widziane doświadczenie w przetwarzaniu danych , praca z mapami. 
6. Staż pracy : przy wykształceniu wyższym – 2 lata, przy wykształceniu średnim – 3 lata. 
7. Znajomość obsługi komputera, systemu Windows i pakietu Microsoft Office, CAD, GIS. 

 
Wymagania dodatkowe:. 
 

1. Znajomość ustaw:  
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),  
- z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.). 
2.  Samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. 
3. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność czytania/analizowania map. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %. 
 
 

 



Warunki pracy na stanowisku: 

 
Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 
Stanowisko pracy związane z obsługą komputera. Stanowisko pracy znajduje się w budynku na II piętrze, bez 
podjazdu. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się toalety o małej 
powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.  

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy - własnoręcznie podpisany. 
2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany. 
3. list motywacyjny -  własnoręcznie podpisany. 
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie.  
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.                                 
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim. 
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych . 
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.   
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.  
10. oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera. 
11. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).  

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. 
 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o 
udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z opisem „nabór na stanowisko  Specjalista ds. 
ewidencji dróg i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy”  w  biurze podawczym  Miejskiego 
Zarządu Dróg w Płocku lub przesłać na adres: Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock, w 
nieprzekraczalnym terminie  do dnia 8 lutego 2021 roku . 
 
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie 
określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą 
rozpatrywane. 
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, sprawdzenie umiejętności, 
o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  
( I piętro, pokój nr 114).  
 
Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku 
http://www.mzd-plock.eu  oraz w biurze podawczym Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. 
 
                                                                                                 

 

http://www.mzd-plock.eu/

