
Ogloszenie Nr J0 tZZ
Prezy-dent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na dwa stanowiska:

podinspektora w Depaftamencie LJrbanistyki i Architektury

UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Stonimska I

1. Funkcie n stawowe wvkonywane na stanowisku

przygotow).wanie projekt6w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego,
opracowywanie analiz i opinii dotycz4cych zagospodarora'ania teren6w oraz wydawanie

za5wiadczeri.

2. Wvmagania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wyZsze drugiego stopnia o kierunku: architektura lub architektura i urbanistyka.

gospodarka przestrzenna,

pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralno5i za przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wvmagania dodatko*'e:

znajomodi zagadnieir z zakresu wymaganego na ww. stanowisku. a w szczeg6lnoSci przeprsow

ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorzqdzie gminnym.

o pracownikach samorz4dowych. Kodeks postgpowania administracyjnego.

biegla obsluga komputera w zakresie pakietu MS Oifice oraz program6w: AutoCAD i ArcView,

znajomoSi problematyki dotycz4cej wydawania decyzji administracyjnych.

umiejqtnoSi dobrej organizacji czasu prac1.

kreatywnoSi i umiejqtnoSi pracy w zespole.

Termin: do dnia. & . nl.g.cL. .....2022 r.
Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie Informacvinvm tJrzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska 1 lub drosa Docztow a na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.2I 0.-30.20 22

oraz clopiskiem: ,,Nab6r na dwa stanowiska podinspektora w Dcpartamencie urbanis$'ki
i Architektury".

dvlq4@-C.skc]@:
list motl.wacyjny; kwestionariusz osobo*-.r lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu ob1'watelstua polskiego-

oSwiadizenie o niekaralnoSci za umySlne przestqpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne

przestgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnoSci do czynno5ci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych. klauzula zgody kandydata na przetnarzanie danlch do cel6w rekrutac.ii w brzmieniu:

,,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Llialegostoku na potrzebl'

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cynri przepisami

prawa" zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - r.zakladce: ',Nab6r 

na stanowiska urzgdnicze":

kserokopii dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajEcych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:



6. \\'arunki nra na stanou isku

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

w przedziale 3100 - 3300 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydatow do prac]

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

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep\'wu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lll9 z 2016

r., str. l, sprost. Dz.llrz.UE.L 127 22018. str.2) (w skr6cie ,.RODO"). informujg, i2:

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

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

2. W sprawach dotyczEcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony

Danych: Urzqd Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok. tel. 85-879-79-79, e-mail:

bbi@um.b ialvstok.Dl.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekutacljnego na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 26 czetwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny. Prac)

i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepisow uslawl 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

r RoDo).

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bEdq przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoficzeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kole.ini kandydaci

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

z przeprowadzonego postQpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osoborve bqdzie

przechowywana przez okres 5lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastqpnie zostanie

poddana ocenie przydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe

.l

7. Informacie dodatkowe:

o ll miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia u'sko,nik zotrudnienio osdb

niepelnosprawnycJl y, .jednostce, v' rozumieniu przepis|tl o rehabilitacii zau'odou'ei

i .sptlccznej oraz zotrudnianiu osdb niepelnosprau,nych, wynosil p9y1!gi1L fu
. Kandvdoci spelniqiacv wlma

naboru lelefonicznie lub drogg elektronicznq.
. O.ferty kondydat1w zlo,one p9-klubk (liczy sig data wplyteu do Urz(du!), v spos6b inry' ,7i:

okrellony w ogloszeniu, bez kompletu v))m6ganych dokumentdv' lub niebgdqce odpou'iedziq

na ogloszony nobdr, nie bgdq uwzglgdniane w prou,udzonym poslgpou)aniu.
. Dokumenty dplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainlcresowane

w ciqgu miesiqca od tlnia zakonczenia procedury naboru (po nodaniu numeru konkursu.

za okazaniem dowodu toisamoici) po wczefniejsLym uzgodnieniu telefoniczn)'m
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym cz(tsie zostttnq komisyinie zniszczone.

o Szczegdlowe zasady postgpou,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
no ogla.\zune nahory okreilone zostdly w !\ 19 Zarzqdzenia wewnglrznego Nr 6l/ltl Preq,denta

Midslu Biulegostoku z dnia 19 srudnia 20lB r. u, sprawie szczegdlou'lch zasud i trybu

Drzeorou'adzania naboru na y,olne stanov'iska urzgdnicze, v, lym kierou'nicze slunou'iska
urzgdnicze.



przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od

daty zakorlczenia sprawy, a po tym okresie zostanq przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz

podmiotom, ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania. usunigcia dany-ch

osobo[rych, ograniczen ja pr./el$ arzan ia.

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

z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzariem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobo*ych.

9. Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. Ich

niepodanie skutkuje brakiem udzjalu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych.iest

dobrowolne.

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

Bialystok,2022-04- 2?

Prezydent
/

Tade skolaski


