
Ogloszenie NrJ/ tzz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

podinspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska 1

l.Funkcie Dodstawowe wv konvwane na stanowisku:

przygotowanie postgpowaf o udzielenie zam6wie6 publicznych na dostawy. uslugi, robotl
budowlane, udzial w prowadzonych postQpowaniach, w tym uczestnictwo w komisjach
przetargowych;
przygotowanie projekt6w um6w-, decyzji. porozumien. aneks6w. zarz4dzeh oraz uchwal;
zapewnienie prawidlowego stosowania przepis6w KPA i ustawy o drogach publicznych;
bie2Ece rozwi4zywanie problem6w pojawiajqcych sig w trakcie realizacji um6w;
opiniowanie um6w o podwykonawstwo;
egzekwowanie odpowiedzialno5ci w1'konawcy z tytulu niewykonania lub nienale2ytego
wykonania umowy, w tym nieusunigcia wad w okresie gwarancyjnym:
rozpatrywanie roszczefi wykonawc6w oraz podejmow-anie dzialai w celu ich polubownego
zalatwienia:
udzielanie wyja6nieri w trakcie postgpowari audytowych i kontrolnych.

2. Wvmas ania niezbedne

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wyZsze prawnicze;
pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
niekaralno5i za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wlmagania dodatkol e:

znajomo5i zagadnien z zakresu wymaganego na wu. stanowisku, a *'szczeg6lno(ci przeptso*
ustaw: Prawo zam6wieri publicznych, Prawo budowlane, o drogach publicznych. o szcze96lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych. o samorz4dzie

gminnym. o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracljnego.
Kodeks cywilny;
umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatl'wnoSi, samodzielnoSc;

umiejgtnoSi pracy pod presj4 czasu oraz organizacjipracl wlasnej.

umiejgtnoSi obslugi program6r,t' komputerowych (m.in. pakiet MS Office).

.1. Wl'masa nc dokumentr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cvg o6wiadczenia: o posiadaniu obyu'atelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji r.l' brzmieniu:

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

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzEdnicze. zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami
prau,a'' - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletl'nu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadar.re

umiejgtnoSci i wiedzg.



5. 'f crmin i mie jsce skladania dokuntr:ntrirr:

Termin: do dnia... JJ..0.
Miejsce: aplikacje naleZy

2O(/.Q......2022 r.
stl'adai w Punkcie lnformacvinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska 1 lub droga Docztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ol'ert1' s)gnaturq: BKP-I.210.31.2022 oraz
dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Zarz4dzie D16g Miejskich".

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia u,skainik zalrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jedrustce. u' rozumieniu przepistiu' o rehabilitacji zau'odov'e.i
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprav'nyc'h, u')'no:il ttowl'iei6 %.

Kundlduci spelniaiqct wlntatlaniu nie:bgtlne zoslung yn:riudt)miani o lcrnlinie kolejnego clultu
naboru telefonicznie lub dropu clektroniczng
Olbr1; kandydatdw zlo2one 92119111!4!9 @czy sig data wplywu do Urzgdu!.1, u' spos6b inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u,ymaganych dokumenliv, lub niebgdqce odpou,iedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uv,zgl€dniane w prov,adzonym poslgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kanclydat6w mogq byt odbierane osobi.icie przez osoby zainleresou'ana
w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczeniu procedury naboru niu numeru konkursu
za okazaniem dowodu loisamoit'i po wc1einiejsTl,m uzgodnieniu telejoniczn!'m
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou,iedziq
na oglaszane nabory okreiktne zostaly w $ l9 Zarzqdzenia weu,nelrzneso Nr 6l/18 Pre?dento
Miasta Bialepostoku z dniu 19 srudnio 20lB r. v' sor@t,ie szczepdlov'vch zasad i trvbu
l)r:e prou,adzania nabonr na u'olna slanov,iska uzednic'ze, v' tym kierov'nicze starulti.ska
urzednicze

Klauzula informacljna dla kand!'dat6l! do pracy

Zgodnie z aft. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll l9 z 2016

r., str. l, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, stt.2) - (w skrocie ,,RODO"), informujq, iz:

l. Administratorem 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 I , l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail : bbi@um.bialvstok.nl

3. Dane osobowe bgdE przetwarzane w celu przeprowadzenia posrqpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 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 kt6rlch mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okes miesiaca

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

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakohczenia naboru. Dokumentacia

a

6. Warunki pracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3100 3300 zl.



z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani,/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

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

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

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

przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. Dane nie bEdq udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostEpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania, usuniEcia danych

osobowych. ograniczen ia przetwarzania.

7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzz;nia, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniEciem.

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Paniq{Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie

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

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

Bialystok, 2022 - 05 - 11

Prezydent ta

Tadeu u laski


