
l.Funkcie oodstawou' e wvkonvwane na stanowisku:

wykonywanie zadaf wynikaj4cych z przepis6w ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu

postgpowania administracyjnego oraz regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

w szczeg6lnoSci:

- udzielanie informacji w zakresie dokument6w i oplat niezbgdnych do rejestracj i pojazd6w,

- rejestracja pojazd6w,

- wydawaniezaSwiadczefr,

- prowadzenie postgpowan administracyjnych,

- prowadzenie rejestr6w wymaganych przepisami.

2. Wyma ganla niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze administracyjne,
pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoid za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestQpstwo

skarbowe.

3. Wv magania dodatkon e

znajomos6 zagadnieiz zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnosci przeptsou

ustiw: o samorz4dzie gminnym. o samorz4dzie powiatowym, Prawo o ruchu drogowynr.

o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorzqdowych, Kodeks postqpowania

administracyjnego,
znajomo6i obslugi komputera (pakiet MS Office)'
komunikatywnodi,
wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami'

umiejgtno56 pracy w zespole.

{. Wvmaga ne dokumcntl:

5. Tcrnrin i mie isce sklada nia dokument6w:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstn'a polskiego.

odwiadczenie o niekaralno6ci za umySlne przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnoSci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni pra$

public)nych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

..WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb)

przeprowadzlnia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami

pru*u" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
'Publicznej 

Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

Termin: do ania.. y'.€. la.eJn id..zozz r.
Miejsce: aptikacje nale2y skladai w Punkcie Informacvinym Urzqdu Miejskiego w Biall mstoku.

ul. Slonimika 1 lub drosa oocztowa na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15-950Bialystot tn 

^-Xnigt".; 
Xo percie. z oznaczeniem olerty sygnaturE: BKP-I.210.51.2022 oruz

dopiskiem: ,,Nub,6. nu dwa stanowiika podinspektora w Departamencie obslugi Mieszkar[c6w".

-,Ogloszenie Nr 04 122

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na g\ye-!.1!3nqig&:

podinspektora w Departamencie Obslugi Mieszkairc6w

Urzgdu Miejskiego w Biaiynrstoku. ul. Slonimska I



6. Warunki pracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okre5lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3 100 - 3300 zl.

7. Informacie dodatkowe:

l4 miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienio ogloszenia v,skoinik zalrudnienia os6h

niepelnosprownych w jednostce, u, rozumieniu przepis6u' o rehabilitacji zu*odorai
a

i spolecznej oraz zalrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wyrutsil oowviei 6 '%.

Kandydaci soelniaiqcv wvmapania niezbedne zoslonq oowiadomieni o terminie kole inego elaDll

a Oferty kandydat|w zlo2one pp1g1ujnlg (lic4y sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu y,l,maganych dokument6u, lub niebgdqce odpoviedziq

na ogloszony nabdr, nie bgdq mtzglgdniane w prowadzonym poslgpou'aniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydat(ht, mogq hyt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane

naboru tele fonicznie lub drosa elektronic':ru.

w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury naboru niu numeru konkursu

:(l oknzaniem dowodu lozsantoiti) po wczeiniejszym uzgodnieniu telelonicznynt

nr tel.: 85-869-60-85, B5-U69-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone

ntami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou'iedziqSzczegdlowe zasody posl?po1+'ania z dokume

na oglaszane nabory okreilone zostaly w 
"E 

l9 Zarxldzenia u,ewnetrzne yo Nr 6l/ 18 Prezvdenlu

Miasta Biole.sostoku z dnio 19 srudnia 2018 r. v' spruYle.\aL:csdlowvch zasad i trvbu

l)r:cpr0tl' adzania nuboru na u,olne stanou,isko urz9dnicze, w tym kierou'nicze slanotr i.sku

urzednicze

Klauzula informacvjna dla kandydat6w do pracy

Zgodtie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'l kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z pfzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfwu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll l9 z 20l6

r., str. l, sprost. Dz.lhz.lJE.L 127 22018, str.2) - (w skr6cie ,,RODO"), informujg, iz:

l. Adminisratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska I, I 5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79. e-mail bbit2um.b ialvstok.Dl

3. Dane osobowe bqd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy zdnia26 czerwca 1974 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 kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO)'

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bEd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiqcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowa&onego postepowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bEdzie przechowlwana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a naslQpnie zostanie poddana ocenie przydatnoaci

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

do spraw naboru, przechowywane bqd4 przez okres 25 lat od daty zakonczenia sprar'1ry, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.



5. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym. niZ upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ogran iczenia przetwarzania.

7. MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofa6 zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSc z prawem

przetwarzznia, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofrtiEciem.

8. W zwiqzku z p"zetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

10. Dane osobowe nie bgdE podlega'ly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.
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