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Ogloszenie Nt.,/5 /22

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

podinspektora w Departamencie Urbanistyki i Architektury

Urzgdu Miejskiego r.r' Bialymstoku. ul. Slonimska I

1. Funkcie podstawowe wykonywane na stanowi!kq:

przygotowywanie projekt6w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicmego,
opracowywanie analiz i opinii dotycz4cych zagospodarowania teren6w oraz wydawanie

zaiwiadczeh.

2. Wymasania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wyzsze o kierunku: in2ynieria Srodowiska,

pelna zdolno3i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych'

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przest9pstwo

skarbowe.

znajomosd zagadnieri z zaktesu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnosci przepis6u'

ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. o samorz4dzie gminnym.

o pracounikach samorzqdouych. Kodeks postgpow-ania adm inistraclj nego.

biegla obsluga komputera w zakresie pakietu MS Office oraz program6w: AutoCAD i ArcView.

znajomoS6 problematyki dotycz4cej wydawania decyzji administracyinych,

umiejEtnoSc dobrej organizacji czasu pracy.

kreatywnoSi i umiejgtno3i pracy w zespole.

.1. Wr-maqane dokumentv

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

oSwiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umy5lne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni prau

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:

,,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prczydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzinia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzqdnicze";

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Term in i mieiscc skladania dokumentti*

Termin: do dnia.. A
Miejsce: aplikacje nal

/21.a/d..
ezyXklada6 w Punkcie Informacvinvm lJrzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska 1.

2022 r.

ul. Slonimska 1 lub drosa pocztor1 a na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ol-ert1, sygnaturq: BKP-1.210.29.2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanolvisko podinspektora w Departamencie Urbanis$-ki

i Architektury".

6. Warunki Dract' na stanowisku:

pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3 100 - 3300 zl.

ryyna@.dedc!@,e:



Klauzula inforrnac!jna dla kandldat6lv do pracl

Zgodnie zart.l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. tlE Ll 19 22016

r., str. l. sprost. Dz.lJrz.lJE. L 127 22018. str- 2) - (w skrocie .,RODO"). informujq, iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Mieiski

w Biaiymstoku, 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.bialvstok.Pl.

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

przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 197,1 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia M in istra Rodziny. Prac)

i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustauy z

dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody. stoso*nie do art. 6

ust I lit a) RoDo (w zakresie m.in. danych do kontaktu. danych osobowych, o kt6rych mowa w an. 9 ust

tRoDo).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesi4ca

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

do zatrudnienia bEd4 przechowywane przez okres trzech miesiEcy od zakoriczenia naboru. Dokumentaeia

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraiEca Pani/Pana dane osobowe bgdzie

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

poddana ocenie przydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Nalomiast Pani/Pana dane osobolve

przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bqd4 przez okres 25 lat od

daty zakoriczenia sprawy, a po tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego'

5. Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz

podmiotom. kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

@isjlldatkow,e:
o W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszania wskainik zutrudniania osib

niepelnosprawry)ch w jednostce, y' rozumieniu przepisdu, o rehobililacji zuv'odov'ei

i spolecznei oraz zatudnioniu os6b niepelrutsprau'nych. u'ynosil oowviei 6 96.

o Kandvdaci spelniaiqcv wlmoqania niezbgdne zostanq powiadomieni o terminic koleinego etaltr
naboru tele/bnicznie lub drosq eleklroniczna.

. Oferry* kandydat|u, zlo,one pe l!!!!!!!t!!e (liczy sig data wptx\wu do Urzgdu!), t spos6h inny ni:
okreilony w og:loszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw luh niebgdqce odpou'iedziq

no ogloszony nabir, nie bgdq uwzglgdniane v'pro 'ldzonym postgpov'uniu.

. Dokumenly aplikacyjne kandydatdv, mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresov'anc

w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury naboru (po oodaniu numeru ktnkursu,
za okozdniem do$'odu toasamolci) po toczeiniejsrylm uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po t)'m czasie zostanq komisyjnie zniszL'zone.

. Szczegdloy,,e zasady postgpowania z dokumentami hgdqcymi oraz niebgdqcymi ttdpou'iedziq

nu oglaszane nobory okreilone zostaly u, ! l9 Zurzudzenia wev,netrznego Nr 6l /18 l'rezvdenlu

Miasta Biolegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. v' sorou,ie szczesdlottlch zasu.l i trybu

DrzeDrowadzanio naboru n0
urzgdnicze.



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

osobowl ch. ogran ic./enia przel $ arzan ia.

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

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

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przyslugu.je Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie ptzez PaniqtPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. Ich

niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest

dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok,2022-04- 2q

Prezydent ta

Tadeu u kolaski


