
Ogloszenie Nr J:l 2,
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

podinspektora ds. przygotowania inwest-vcji

w Depa(amencie Inu'estycji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

2. Wvmasania niezbedne

obl.watelstwo polskie;
wyksaalcenie wyZsze techniczne lub o kierunku: prawo. ekonomia,
lub inne wraz z ukofczonymi studiami podyplomowymi w zakresie Prawa zamouren
publicznych;
pelna zdolno66 do czynnodci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;

niekaralnosi za przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkot'e

znajomoSi zagadniefr z zakresu wymaganego na wu. stanowisku. a w szczeg6lnoSci przeprsow

ustaw: Prawo budowlane. Prawo zam6wierl publicznych, o samorz4dzie gminnym.

o pracownikach samorzqdowych, Kodeks postgpowania administracyjneg o oraz rozporz7dz.enia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunl6w- technicznych. jakim powinny odpowiadai budy nki

i ich usytuowanie,
umie.igtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Excel).

.1. Wvmaga ne dokumentr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

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

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoici do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni pran

publicznych, klauzula zgody kandydata na ptzetwarzanie danych do cel6w rekrutacji u' brzmieniu:

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

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyptomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innl-ch dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejqtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mie SCe skladania dokumentriw

Termin : do ania. J L. cL€ata... . .......2022 r.

:

- przygotowanie dokument6w w zakresie zam6wieh publicznych na opracowanie dokumentacji
projektowej planowanych inuestyc.li oraz ich realizacjE.

- przygotoeanie um6w o prace projektowe i na wykonanie rob6t budowlanych.

- przygotowanie do podpisu um6w oraz ewentualnych aneks6w do tych um6w.

- prowadzenie wszelkich spraw- zwi4zanych z przygotowaniem inwestycji. a w szczegolno6ci

pozyskiwanie niezbgdnych warunk6w zasilania, decyzji administracyjnych. uzgodnieri i opinii
potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia rob6t

budowlanych, a takZe weryfikor.l'anie rozliczeh u-vkonawc6*' i podwl'konawc6u rob6t

budowlanych.



Miejsce: aplikacje natezy skladai w Punkcie Informacvinvm Urzgdu Miejskiego rv Biallntstoku.
ul. Slonimska I lub 4fpga-p,qSz!9w4 na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku. u[. Slonimska l,
15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq: BKP-I.210.35.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora ds. przygotowania inwestycji
w Departamencie Inwestl cji".

6. Warunki pra na stanowisku:

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

w przedziale 3100 - 3300 zl.

Klauzula informacy.ina dla kandydat6w do prac)

Zgodnie z art. I 3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycmych w zwi4zku z przetwarza(iem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Llrz. t.rE t-l19 22016

r., str. l, sprost. Dz. tJrz. tJE. 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, I 5-950 Bialystok.

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l. I 5-950 Biatystok. tel. 85-879-79-79, e-mail bbilaum.b ialvstok.pl

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia post9powania rekrutacyjnego na podstawie przepisou

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

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6\ry ustawy z dnia 2l listopada 2008 r'

o pracownikach samorzEdowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RoDo (w zalresie rn.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa u ad. 9 ust I RODO)

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

od zakonczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b. kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoriczenia naboru. Dokunrentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawierajqca Pani,/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

@Ilqsi.@elBsE:
c I4 miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznieniu ogloszeniu u,skainik zulrudnieniu ostib

niepelnosprawry)ch tr' .jednostce, u' rozumieniu przepistitt' o rehabilitacii zatodtnrei
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb nicpelnosprav'nych. tvynosil PglJjEi&

o Kandvdaci spelniu.iqqt wymasania niezbedne zostanq powiodomieni o terminie kole.incso clapl!
naboru tele-fonicznie luh droga elektronicznq.

c Oferly kantlydatbw zlo2one po1!91m!n!e (liczy sig dala wplywu do Urzgdu!), w spostib inny nii
okreilony vi ogloszeniu, bez kompletu u'ymaganych dokumentiv' lub niebgdqce odpoviedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prou,udzonym poslgpowaniu.

. Dokumenty ctplikacyjne kandydatttw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainlercsov'ane

v, ciqgu miesiqca od dniat zakonczenia procetlury naboru hto podaniu numeru konkn'su,

za okazoniem dowodu toisamoici) po H)czeinieisry)m uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czosie zostanq komisyjnie zniszcttne.

. Szczeg'lotre zasady postgpotranio z dokumentumi b?dqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly t, $ l9 Zarzodzenia v'cu,ngtrzneso Nr 6l /18 Prezt'denta

Miasta Bialesostoktt z (lnia 19 grudnia 20lll r. y sprav'ic szczesdlou'v'ch zasad i lrrhu
przeprowadzania naboru na y,olne stanov'iska urzgdnicze, v' tlm kierov'nicze slarux'iska

urzednicze.



przez okrcs 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastQpnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

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

do spraw naboru, przechowywane bqd4 przez okres 25 lat od daty zako6czenia sprawy. a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

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

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczenia przelr.rarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno6i z pra\ ern

ptzetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danych jest dobrowolne.

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