
Ogtroszenie Nr 4'f 121

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:
gh5wnego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w branZy budowlanej

w Departamencie Inwestycj i
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

l.Funkcie podstawowe wykonywane na stanowisku:

pelnienie nadzoru inwestorskiego w bran2y budowlanej w zakresie prawidlowego przebiegu prac
budowlanych podczas realizacji poszczeg6lnych inwestycji - od momentu wprowadzenia
wykonawcy na budowg do odbioru koficowego, zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;
prowadzenie spraw zwi4zanych z realizacj4 inwestycji od przekazania placu budowy
wykonawcy do odbioru koircowego i uzyskania decyzji na uZytkowanie;
udzial w odbiorach wykonanych inwestycji i czynnoiciach zwiqzanych z przekazywaniem
obiekt6w do uZl.tkowania;
zglaszanie uwag do sprawdzanej dokumentacj i technicznej inwestycji;
prowadzenie rozliczeri koszt6w realizowanej inwestycji;
prowadzenie spraw dotycz4cych odpowiedzialnoSci wykonawcy w zakresie rEkojmi i gwarancji:
w okresie gwarancji uczestniczenie w komisjach rob6t gwarancyjnych oraz nadzor nad.

usuwaniem usterek spisanych w protokole, sporz4dzanie niezbgdnych dokument6w;
opracowywanie plan6w inwestycji (protokoly typowania rob6t), wprowadzanie korekt
do budZetu, sporz4dzanie sprawozdaA z zakresu nadzorowanych inwestycji.

2. Wymaqania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wryZsze techriczne o kierunku: budownictwo lub pokrewne oraz co naimniei
czteroletni staZ Dracv.
uprawnienia budowlane w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalnoSci drogowej
bez ograniczeh,
pelna zdolno3i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymasania dodatkowe

znajomo(i zagadnief z zakesu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: Prawo budowlane, o samorzqdzie gminnym. o pracownikach samorz4dowych, Kodeks
postgpowania administracyjneg o oraz rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usy'tuowanie;
przynaleZno56 do wla6ciwej izby in2ynier6w;
odpowiedzialnoSi, terminowoii, komunikatywnoSi.

4. Wvmagane dokumenty:

list motl.wacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy(lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe, o pelne.l zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami



prawa" - zlozone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabr5r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umie jgtnoSci i wiedzg oraz staz pracy.

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia ostib
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepistiw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powvZei 6 ol.

Kandydaci soelniai qcy wymataania niezbedne zostana Dow i0domieni o terminie koleineco etaau

a

a

naboru telefbnicznie lub dropa clcktronicznu
Oferty kandydatdw zlo2one pg191q!4!9 (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez ktmpletu wymagunych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydal6$| mogq byt odbierane osobiicie przez osob)) zainleresoluane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru (po podaniu numeru konhtrsu,
za okazaniem dowodu toisamoici po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-42). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczeg1lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w 5\ l9 Zarzadzenia wewngtrznego Nr 6l/lB Prezvdenta
Miasta Bialepostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w s1,rawle szczes6lota,vch zasad i lrvbu
przeprowadzania naboru na wolne stanot,iska urzednicze, w lym kierownicze stanowiska
urzednicze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie zart.13 ust. 1 i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia21 kwietnta2016 r.

w sprawie ochrony os6b frzycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobo*ych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UELllg 22016

r., str. l, sprost. Dz.lJrz. UE. L 127 22018, str.2) (w skocie,,RODO"), informujQ, iz:

1. Administatorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

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

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail:

bbi@um.bialystok.ol.

a

a

a

:

Term i n : do dnia.l.2.a r. e.tt t.t-a-...202t r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub droga pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem olerty sygnatur4: BKP-1.210.45.2021 oraz
dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko gl6wnego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w braniy
budowlanej w Departamencie Inwestycji".

6. Warunki Dracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bEdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3800 4200 zl.



3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawie

przepis6w usta\ay z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny. Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacj i pracowniczej. przepis6w ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do ar1. 6 ust I lit a)

RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w afi. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacii bgdq przechourywane przez okres miesiqca

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

do zatudnienia bqd4 przechowywane przez okres trzech miesiecy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postqpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie

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

ocenie przydatno6ci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach

posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bEd4 przez okres 25 lat od daty zakonczenia sprawy,

a po tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

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

podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostqpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych

osobowl ch. ograniczenia przelu arzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej colirigciem.

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

nadzorczego, kt6rymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udziafu w procesie rekutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danychjest dobrowolne.

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

Bialystok, 2021 - 09 - 05

Prezvden iasta

Tadeu r &kolaski


