
Ogloszenie Nr 37 lzz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanow'isko

podinspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcie nodstawowe konvwane na stanorvisku:

przygotowanie postgpowari o udzielenie zam6wiefi publicznych na dostawy. uslugi. roboti,
budowlane, udzial w prowadzonych postgpowaniach. w tym uczestnict$'o w komisjach
przetargowych;
przygotowanie projekt6w um6w. decyzji, porozumieri. aneks6w-, zarz4dzei oraz uchwal;

zapew-nienie prawidlowego stosowania przepis6w KPA i ustawy o drogach publicznych;
biezqce rozwiEzywanie problem6w pojawiajqcych sig w trakcie realizacji umiiw;
opiniowanie um6w o podwykonawstwo;
egzekwowanie odpowiedzialno5ci wykonaw-cy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym nieusunigcia wad u'okresie gwarancyjnym:
rozpatrywanie roszczei wykonawc6w oraz podejmowanie dzialali w celu ich polubou'nego
zalatwienia;
udzielanie wyjaSnieri w trakcie postgpowair audytouych i kontrolnych.

2. Wvmaqania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

- wyksztalcenie WZsze prawnicze,
pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralnoS6 za przestgpstwo dcigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymaqania dodatkowe:

znajomoSd zagadnieh z zakresu wymaganego na ww. stanow-isku, a w szczeg6lno5ci przepisotl
ustaw: Prawo zam6wieii publicznych, Praw'o budowlane, o drogach publicznych, o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inn'estycji w zakresie dr6g publicznych, o samorzqdzie

gminnym, o pracownikach samorzqdowych, Kodeks postgpowania administracyjnego.
Kodeks cywilny;
umiejEtno56 pracy w zespole, komunikatywnoii, samodzielno5i;

umiejgtnoS6 pracy pod presj4 czasu oraz organizacji pracy wlasnej,

umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office).

4. Wymagane dokur4e4lry

list motl.r,vacyjny; kwestionariusz osobouy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

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

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno6ci do czynnorici prawnych i korzystaniu z pelni prau'

publicznych, klauzula zgody kandydata na przet\\'arzanie danych do cel6w rekrutacii u' brzmieniu:

,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prczydenta Miasta Bialegostoku na potrzcbl'
przeprowadzenia procedury naboru na stanow-isko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletvnu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabr5r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.



5. Tcrmin i miciscc skladania dokunttnt6rr:

Term in : do ania. /.1. a i"e itp-n itl . . ...zozz r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai w Punkcie lnformacvinym Urzgdu Mie.iskiego u' Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub dlpga-UZlp.g na adres: LJrz4d Miejski u' Biallmstoku. ul. Slonimska l.
15 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczenienr of'erty sygnatur4: BKP-I.210.52.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Zarzqdzie Drrig Miejskich".

6. Warunki pra na stanowisku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3 100 - 3300 zl.

7. lnformacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskatnik zatrudnieniu os6b

niepelnosprawnych w jednostce, v' rozumieniu przepis6w o rehabilituci i :utrotlowej
i spolecznej oraz zatudnianiu osdb niepelnosprawnych, u'ynosil po 6%.
Kundydaci spelniaiacv wvmacania niezbedne zoslana powiadomie ni o terminie kolcineco etaDu

naboru telefonicznie lub drosLt elektronicznct

Oferty kandydatdw zlo2one po1191ry!n!e (liczy sig data wp$wu do Urzedu!). u spos(tb inry ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u'ymaganych dokumentdu' lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nabdr, nie bgdq uu,zglgdniane u, prowadzonym postgpou'uniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiScie przez osoby zuinleresov,une

w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury nuboru (po niu numeru konkursLt

za okozaniem dowodu to1samoici) - po wczeiniejszym uTgodnieniu telefoniczrym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-U69-65-12). Po tym czasie zostunq komisyjnie zniszczone.

Szczeg6lowe zasady poslgp|wania z dokumentami hgtlqcymi oraz niebgdqcymi odpou,iedzicl

na oglaszane nabory okreilone zostaly w !\ I 9 Zarzadzenia wewngtrznego Nr 6I / I ll Pre4'dentu

Miusta Bialesostoku z dnia 19 srudniu 2018 r \"\l)ruYle s:L:ec(ilou'vch zusud i trtbu
orzeDrowadzania naboru na u,olne stanou,iska urzednicze. \, tvm kierov'nic:e slunovisku

urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandldat6u do pracl

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

w sprawie ochrony osob ltzycmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

rakich danych oraz uchylenia dyrekrywy 95l46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 22016

r., str. f, sprost. Dz.tJrz.tJE.L 127 22018.stt.2) (w skrocie ,,RODO"), informujE, i2:

L Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

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

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z lnspektorem Ochrony Dany-ch:

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 przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy orazrozpotzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznei

z dnia t0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepisow 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 rekrutacj i bgdE przechowywane przez okres miesi4ca

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

do zatrudnienia bqdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja



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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastqpnie zostanie poddana ocenie przydatnodci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty akoriczenia sprawy, a po tym okesie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

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

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostQpu do w'lasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przelvrarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofac zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno6i z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysfuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4lPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok, 2022 - 08 - 14

PREZYDENT IASTA

dr hab. Tbd, rs kolaski


