
Ogloszenie Nr -:;{' 122

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na dwa stanowiska

gl6wnego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w bran2y budowlanej

w Departamencie Inwestycji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska 1

l.Funkcie Dodstawowe wYkonywane na stanowisku

pelnienie nadzoru inwestorskiego w branZy budowlanej w zakresie prawidiowego przebiegu prac

budowlanych podczas realizacii poszczeg6lnych inwestycji - od momentu wprowadzenia

wykonawcy na budowg do odbioru kofcou'ego. zgodnie z ustawE z dnia 7 lipca 1994 r. Prau'o

budowlane,
prowadzenie spraw zwi4zanych z realizacjq inwestycji - od przekazania placu budor'vy

wykonawcy do odbioru koncowego i uzyskania decyzji na u2ytkowanie,

udzial w odbiorach wykonanych inwestycji i czynnoSciach zwi4zanych z przekazyw-anietr

obiekt6w do u2ykowania,
zglaszanie uwag do sprawdzanej dokumentacji technicznej inwestycji,
prowadzenie rozliczeri koszt6w realizowanej inwestycji,
prowadzenie spraw dotycz4cych odpowiedzialnoSci wykonawcy w'zakresie rgkojmi i grvarancji.

w okesie gwarancj i uczestniczenie w komisjach rob6t gwarancyjnych oraz nadz6r

nad usuu'aniem usterek spisanych w protokole. sporz4dzanie niezbgdnych dokument6w',

opracowywanie plan6w inwestycji (protokoly typowania rob6t), wprowadzanie korekt
do budzetu, sporz4dzanie sprawozdai z zakresu nadzoror.l'anych inwestycji.

2. Wymagania niezbgdne

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wyZsze techniczne o kierunku: budownictwo lub pokrewre oraz co naimr.riei

czteroletni staz Dracy.

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef, w specjalnoSci

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej z moZliwo6ci4 kierowania robotami budowlanlmi
w obiektach budowlanych,
pelna zdolno36 do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych"

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkowe

znajomo5i zagadnieir z zakresu wymaganego na ww. stanow-isku, a w szczegcilno3ci przepisorv

ustaw: Prawo budowlane, o samorz4dzie gminnym, o pracow-nikach samorz4dowych. Kodeks

postgpowania administracyj nego oraz rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury w spra\\ iL-

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie.

przynaleZnoSi do wlaSciwej izby inZynier6w,

odpowiedzialno56, terminowoSi oraz komunikatywnoSi.

,1. Wvmasane dokumentv

list motywacyiny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obyu'atelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlnc

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prau

publicznych. klauzula zgody kandydata na przelwarzanie danych do cel6u' rekrutacj i w brzmieniu:

,.WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanow-isko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisanli



prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6u, potw-ierdzaj 4c-vch posiadanc
umiejgtnoici i u,iedzg oraz staz pracy

5. Termin i mieisce skladania rlokuruent6w

Termin: do dnia.i1.*f .2!.t.,,/....2022 t,
Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie Informacyinym UrzEdu Miejskiego u, Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem olerty sygnaturq: BKP-I.210.36.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na dwa stanowiska gl5wnego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego
w braniy budowlanej w Departamencie Inwestycji".

6. Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracA zawarta bEdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3800 - 4400 zl.

Klauzula informacljna dla kandydat6w do pracy

7. Informacie dodatkowe:

o W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnieniu o.sdh

niepelnosprawnych w .jednostce, w rozuntieniu przepis6u, ct rehabilitacji zav,odov,ej
i spolecznei oraz zotrudnianiu os6b niepelnosprawnych, u,ynosil pgyygj..1ffu

o Kandvdaci spelniajqc! w)tmagania niezbgdne zostanq powiadomieni o lerminie koleinego etapu
naboru tele-fonicznie lub drotla elektronicznq.

c Oferty kandydatbv, zloZone po terminie (licqv sig data wpltwu do Urzgdu!). n, spostib inny nii
olvellony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument(tv, lub niebgdqce odpott'iedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonynt postgpov,aniu.

o Dokumenty aplikacyjne kandydatriw mogq byt odhierane osobiicie przez osoby zainteresortane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoltczenia procedury naboru hto oodaniu numeru konkursu,
zq okazaniem dovtodu lo2samoici) po wczeiniejsTym uTgodnieniu telefonicznl,-m
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.

o Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niehgdqcynti odpov,iedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaty\ w ! l9 Zarzadzenia weu,ngtrzneso Nr 6l/18 Prezydentu
Miasta Bialepostoku z dnia l9 srudnia 2018 r. v, sp

Drzeorowadzania naboru na y,olne slanowiska urzednicze, w tlm kierou,nicze stanov:isku
urzgdnicze.

Zgodnie zan. l3 ust. I i 2 rozporzEdzeda Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. l, sprost. Dz.tJrz.lJE.L 127 22018. str.2) (w skrocie ,,RODO'), informujg. i2:

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

w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorern Ochrony Dan)ch:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1. l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbia.rum.bial),stok.pl.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstau ie przepiso$

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoleczne.j

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprauie dokurnentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.



o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresre m.ln.

danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdE przechowywane przez okres mie\ia.ca

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

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

z przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bqdzie przechowl'wana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tlm okresie zostan4

przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. DaneniebEd4udostepnianepodmiotominnlm.niiupo\ralnionenapodstauieprzepi.ouprauaorazpodmiototr.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowl ch. ograniczenia przetwarzan ia.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodq na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed.lej cofniqciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Panir'Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzQdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4lPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

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