
Ogloszenie Nr 5i tzZ
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

podinspektora w Departamenoie Skarbu

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie oodstawow e wvkonywane na stanow'isku:

wydawanie zezwoleri na czasowe zajgcie nieruchomorici stanowi4cych wlasnosi Miasta

w celu budowy, przebudowy i modemizacji urz4dzeh infrastruktury technicznej;

ustanawianie sluZebnoSci na nieruchomoSciach stanowi4cych wlasnoSd Miasta.

-i. Wvmasania dodatkowe:

znajomos6 zagadnieri z zakresu vvymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnosci przepis6u

ustaw: o gospodarce nieruchomoSciami' o samorzqdzie gminnym, o pracownikach

samorz4dowych, Kodeks cywilny, Kodeks postgpowania administracyjnego;

umiejgtnosd obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office)'

samodzielnoS6, kreatywnoS6, odpowiedzialnoSi,
umiej gtnoSci analityczne,
komunikatywnoSi i umiejgtnoSi pracy w zespole.

umiejgtnoSd planowania i organizacji pracy wlasnej.

umiejgtnoS6 negocjacj i.

4. Wvmasane dokumenty

5. Termin i mie lsce skladania dokument6rr :

Termin: do dnia. Zl.'t,. .2022 r.
Miejsce: aplikacje naleZ Punkcie Informa Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku-

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

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

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu. z pelni praw

publicznych, klauzula zgody kandydat a ta przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

.,WyraZam zgodg na prietwarzanie moich danych przez Prezydetta Miasta Bialegostoku na potrzeby

p..epro*adzinia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

p.a*a', - rloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji

iublicznej Urzgdu Miejski"go to Binty..toku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdniczc";

kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

n nt

ul. Slonimska I lub dfSCa-P.Sl@4 na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska I '
15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnatur4 : BKP -1.21 0.53.2022

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie Skarbu".

1l(vllgslqlisD@e:
- obywatelstwopolskie,

- wyksztalceniewyZsze.

- pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralnos6 za przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umyslne przestqpst\\o

skarbowe.



6. Warunki Dracy na stanowisku:

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

w przedziale 3100 - 3300 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

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

w sprawie ochrony os6b hzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepllwu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l-l19 22016

r., str. I, sprost. Dz. Urz.lJE. L 127 z2O'18. str.2) - (w skrocie ,.RODO"), informujg. i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

w Biatymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok.

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

Urz4d Miejski w Bia.lymstoku, ul. Slonimska | , | 5-950 Bialystok . tel.85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl.

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

ustawy z dnia 26 cz eretca lg74 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 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 ktorych mowa w art 9 ust I RODO)'

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

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandldaci

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

z przeprowadzonego postQpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 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, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Palistwowego.

?-,Lu!ll"-aci.@:
. ,y' miesiqcu poprzedzajqcym datg upuhlicznienia ogloszeniu wskoinik zulrudnienia os6h

niepelnosprawnych $, jednostce, y) rozumieniu przepistlu, o rehqbilit.tcii z1rt'odotei
i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych, h'ynosil pglyigi-.lL %..

o Kandvdaci spelnia.iacv wlmagania niezbedne zoslono pou'iadomieni o terminic koleinetto elaDu

naboru telefonicznie lub drogq elektronic:nu.
o Oferty kandydat|w zloaone peJefLlnle (lic4y sig data wplywu do Urzgdu!). u' spos6b inry ni:

oltreilony w ogloszeniu, bez kompletu y,ymuganych dokumenl6v' lub niebgdqce odpou iedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uu'zglgdniane w prowadzonym post?pou)oniu.
o Dokumenty aplikacyjne kandyclat1w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zaintercsov'ane

w ciqgu miesiqca od dnia zokoticzenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu.

za okazaniem dowodu to,samo1ci) po teczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85,85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

c Szczegdlowe zasady postgpou'ania z dokumentami bgdqcyni oraz niebgdqcymi odpowied:iq

na oglaszone nabory okreilone zostaly w sl l9 Zarzqdzenia $,ev'ngtrznego Nr 6l /18 Prezrdenta

Miasta Biqlesostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczes6lou'vch zasad i lrybu
przeorowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze. w tym kierov'nicze stanowiskcr

urzgdnicze.



5. Dane nie bgdq udostQpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotonr.

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczenia przen^arzania.

'7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodE na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodnodc z pra\{em

przetwazania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniEciem.

8. W zwi4zku z ptzet.9tarzaniem danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pa\i4lPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe. lch niepodanie

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

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

Bialystok, 2022 - 08 - 44 PREZYDEN IASTA

dr heh, Trytkolarl.i


