
0gloszenie Nr 49 tZt
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspektora w Departamencie Geodezji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcie podstawowe wykonvwane na stanowisku

aktualizaclabazy danych ewidencji grunt6w i budynk6w,
obsluga interesanta w zakresie udzielania informacj i zawartych w
i budynk6w.

eri'idencji grunto\\

2. Wymagan ia niezbedne:

obywatel stwo polskie,
wyksztalcenie :

. Wzsze

. lub Srednie geodezyjne oraz co najmniej trzyletni staz pracy,
pelna zdolnoS6 do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno6i za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wymasania dodatkorvc

znajomoSi zagadnieri z zakresu prawa geodezyjnego i kartografic znego oraz przepis6w ustaw:
o gospodarce nieruchomoSciami, Kodeks postgpowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych,
prelerowane wyksztalcenie geodezyjne,
praktyczna umiejgtnoS6 obslugi komputera, ze znajomoSci4 oprogramowania TurboEWID
oraz pakietu MS Office.

4. Wvmaqane dokumgntv:

list motyr,vacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno6ci do czynno5ci praw-nych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgrnoSci i wiedzg oraz staz gracv.

5. Termin i miei sce skladania dokumentriw:

Termin : do drria 2./ . Ndl. fe. (n ;ka. . ....2021 r.
Miejsce: aplikacje nblezy sklada6 w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska I lub droqa poczto[4 na adres: I]rz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1.

15 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq: BKP-1.210.49.2021
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie Geodezji".



6. Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawatl.a bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 21.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzojqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zalrudnienia os()b

niepelnosprawnych w jednLtstce, w rozumicniu przepisdw o rehobilitacii zav)odot4tqj
i spolecznej oraz zatrudnianiu os(tb niepelnosprawnych, wynosil powyiei 6 %.

Kandvdaci spelniaiqcy wymagania niezbedne zostanq powiadomieni o lerminie koleinego etapu
naboru tele/bnicznie lub drogq elektroniczng
Oferty kandydatdw zlozone pg191y!a!9 ftczy sig data wplywu tlo Urzgdu!), w sposib inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobi!cie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru daniu numeru konkursu
za okezaniem dowodu tozsamoici po wczeiniejszym uzgodnieniu lelefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czosie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane rutbory okreilone zostaly w 5\ I9 Zarz nl0 w'ev'n trzne Nr 6l/18 Prez enlo
Miasta Bialetlostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprav,ie szczep6lou'ych zasad i trybu
przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzednicze, w tym kierownicze slanov,iskn
urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6lv do pracy

a

a

a

a

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenje o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r., str. 1, sprost. Dz.Utz.UE.L 127 22018. str.2) (w skocie,.RODO'), informujg, iz:

L Adminisfatorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d 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.85-8'79-'79-79. e-mail: bbi@um.bialvstok.pl.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekutacyjnego na podstauie przepis6w

ustawy zdnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okes miesi4ca

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

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoticzenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postqpowania rekutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym okresje zostanE

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 dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobourych. ograniczen ia przenr arzan ia.

7. MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodQ \a przetwaruanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej colirieciem.

8. W zwi4zku z przel\Narzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych-

9. Podanie ptzez Pari, Par,a danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacj i. Podanie przez Pani4./Pana innych danychjest dobrowolne.

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

Bialystok, 2O2l - l0 - OE

TREZ

Rafa Rudnicki
ZAST9PCA PREZYDENTA MIASTA

WuL


