
Ogloszenie Nr 64 nZ
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

podinspektora w Departamencie Urbanistyki i Architektury

UrzEdu Miejskiego w Bial) mstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie nodstawowe u't'konvwane na stanowisku:

analiza i wyjaSnianie problem6w prawnych.

udzial w postgpowaniach administracljnych i sqdowych z zakesu pozwoleri na budowg

i zgloszefi budowlanych.

2. Wvmaga nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,

*yksztalcenie wyZsze prawnicze,

pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnosd za przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkowe:

znajomoSd przepis6w z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnosci przepis6w

ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oraz innych aktirw

prawnych z zakesu planowania i zagospodarowania przestrzennego), Prawo zam6wiefi

publicznych, Kodeks postgpowania administracyjnego, o samorzqdzie gminnym,

o pracownikach samorz4dowych; majomoSd zasad techniki prawodawczej,

biegla obsluga komputera (pakiet MS Office oraz LEX).
umiejgtnoSi dobrej organizacji czasu pracy.

kreatywnoSi i umiejgtnoSi pracy w zespole.

4. Wvmasane dokumenty:

5. Termin i mie tsce skladania dokumcnt6u

Termin: ..2022 r.
Miejsce: Punkcie Informa n m Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska 1 lub drosa nocztowa na adres: Llrz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l,

tist motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

oSwiadizenie-o niekaralnoSci za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pcln; pra""'

publicznych, klauzula zgody kandydata na przelvtarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

.,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzinia proiedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
bublicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";

kserokopia dyptomu wyZszel uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

t 5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem of'erty sygnatur4: BKP-I.2

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Departamencie U
10.64.2022
rbanisg ki

i Architektury"



6. Warunki pra na stanowisku

Pier'*'sza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3300 - 3500 zt.

7. Informaci e dodatkowe

a W miesiqcu poprzedzaj qcym datg
.niepelnosprawnych w jednostce,

upublicznienio ogloszenia
w rozumieniu przepis(tw

wsktinik zatrudnienia osdb

o rehabilitacii zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, v)ynos il oowtie.i6 %.

Kandydaci soelniaiqcy wymagania niezbedne zostanq Dow iadomieni lerminie kole ineso e laDu

a

nd boru lclcfu,nit':nit luh droSLt elektroniczna.

Oferty kandytlatdw zloione pgllglryiLig (liczy sig data wp$wu do Urzgdu!), w sposdb inny ni|
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaglnych dokumentfw lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpovlaniu.

Dokumeru1,* aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainteresowane

w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury naboru niu nwneru ko;iltursuo

za okazaniem douodu loZs0moici) po wczeiniejszym uzgodnieniu lelefonicznym

nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po lym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzadzenia wewngtrzneso Nr 6l /18 Prezvdenta

Miu.;tu Bialcsostoku z dnia 19 tlrudniu 2018 r w sprawle szczes6lowvch zasad i trvbu

orzeDrowadzania naboru na wolne slanou,iska urzednicze. v, tym kierownicze slanowisktt

urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia2'| kwietnia 2016 t.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll l9 z 2016

r., str. l, sprost. Dz. Urz.lJE. L 12'7 22018, str. 2) - (w skrdcie ,,RODO"), informujg, iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok.

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siQ z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail bbi@um.bialvstok.ol

3. Dane osobowe bgd4 przenvarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrulacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca I974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4doulch oraz na podstawie zgody. stosownie do an. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w art 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane ptzez okes miesiqca

od zakonczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postQpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Palistwowego.



5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowa2nione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

'7 . MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycot'ai zgodg na ptzetwarz nie danych, bez wplywu na zgodnosi z Pra\lem

przetwa'zania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem

8. W zwipku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe lch nienodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przezPani4)Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 10 - 4A

Prezydent ta

Tadeusz skolaski


