
Ogloszenie Nr 4y' 22
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab16r na stanowisko

inspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcic Dodstal o* e rr r konwl anc na stanoll isku:

prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem zezwolei na zajEcie pasa drogowego dr6g
publicznych oraz dzialek drogowych dr6g wewngtrznych na cele niezwiEzane z budow4.
przebudow4, remontem, utrzymaniem i ochronq d169;

prowadzenie spraw zwiqzanych z wydaw-aniem zezwoleri w celu umieszczenia w pasir'

drogowym oraz w dzialkach drogowych dr6g wewngtrznych, wzEdzefi niezwiqzanych
z funkcionowaniem drogi lub obiekt6w niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania drogami
oraz reklam:
prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem zgody na lokalizacjg obiektclw oraz reklan.t

w pasie drogowym dr6g publicznych oraz w dzialkach drogowych dr6g wewngtrznychl
prowadzenie dzialafr formalno-prawnych zwiqzanych z zajgciem pasa dr6g publicznych oraz
zajgciem dzialek drogowych dr6g wewngtrznych bez zezwolenia zarz4dcy drogi lub niezgodnie
z warunkami okreSlonymi w zezwoleniu:
udzielanie informacji i odpowiedzi z zakresu prowadzonych sprawl

czuwanie nad przebiegiem i terminowoSci4 spraw, az do ich ostatecznego zakoflczenia.

-1. Wvmasania dodatkox c

znajomoS6 zagadniefi z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepisou'

ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych, o samorz4dzie gminnym. o pracownikach

samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracl'jnego:
znajomo5d prawa miejscowego, a w szczeg6lnodci: uchwaly Nr XXV/368/20 Rady Miasta

Bialystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. lJrz. Woj. Podlaskiego z dnia 29 maja 2020 r. poz.257 6)

zmieniajqca uchwatg Nr XXIi34ll20 Rady Miasta Bialystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprau ie

ustalenia stawek oplaty za zajgcie pasa drogowego na cele niezwi4zane z budow4. przebudow4.

remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g dla kl6rych zarzqdc1 jest Prezydent Miasta Bialegostoku

(Dz.lJrz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 marca 2020 r. poz.l335); zarzqdzenia Nr 455117 Prezldenta

Miasta Bialegostoku z dnia l0 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu udostqpniania

nieruchomosci Gminy Miasto Bialystok poloZonych w sr6dmiejskiej przestrzeni publiczncjr

zarz4dzenia Nr 342ll5 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 8 maja 2015 r. w sprarvie

okreSlenia wysokoSci oplat za zajgcie czgsci nieruchomoSci stanowiqcych drogi wermqtrzne

bgd4ce wlasnosciq Gminy Bialystok zlokalizowanych w granicach administracyj nych Miasta

Bialystok;
umiejgtnoSi obslugi urz4dze6 biurowych.

.1. Wvmaga ne dokumentr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cvl o5wiadczenia: o posiadaniu obl"uatelstwa polskiego.

o6wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestEpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy(lnc

llY:seslg ni@g:
- obywatelstwopolskie;

- wyksztalcenie wyasze - preferowane: techniczne budowlane. prawo. administrac.la

oraz co najmniei trzvletni sta'Z pracv:

- pelna zdolnosi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznychl

- niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestgpstvvo

skarbowe.



przestQpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoici do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6u' rekrutacj i w brzmieniu:

,.Wyrazam zgodg na przetr.l'arzanie moich danlch przez Prezl'denla Miasta Bialegostoku na potrzeb)
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdniczc. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisarrri
prau.a" - zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej Uzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6*' potwierdzaj4cl'ch posiadane

umie jgtnoSci i wiedzg otaz staz prac

5. Termin i mieisce skladania dokumentriu :

Termin: do anial{. rHCOI 2022 r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego u Bialynstoku.
ul. Sionimska I lub g!5pgA_@S49.1y3 na adres: Urz4d Miejski r.r Bialvmstoku. ul. Slonimska 1.

l5 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z. oznaczenicm oleny sygnatur4: BKP-I.2I0.41.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko inspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich".

6. Warunki rrracv na stanowisku

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3200 3500 zl.

7, Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym dalg upublicznieniu ogloszeniu wsktinik zotrudnieniu os6b

niepelnosprawnych w jednoslce, w rozumieniu przepistiw o rahabilitacii zav'odttv'ej

a

i spolecznej oraz zatrudnianiu ostib niepelnosprau'ry,ch, u,ynosil Dowt i6%.
Kandvdac i soelniai qcv wvmasania niezbedne zosluna oowiadomieni o t cr minic kol e i ne so e taou

naboru telefitnicznie luh drog{t elektronic:na
Oferty kon$tdat|w zlozone 421191m!n!g (liczy sig data wpfiwu do Urzgdu!), w spos6b inny ni:
okrellony w ogloszeniu, bez kompletu v,ymagonych dokumenliu' lub niebgdqce oclpowiedziq

na ogloszony nabir, nie bgdq utrzglgdniune v' prou'adzonym posl?powuniu.

Dokumenty aplikacyjne kanS,dat6u, mogq byt odbierane osobi:icie przez osoby zainteresov'une

w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury,naboru bo oodaniu numeru konkursu

za okazaniem dowodu to,samqlci po wczeiniejsTym uzgodnieniu telefoniczn!'nt
nr tel.: 85-869-60-85, lJ5-869-65-12). Po lym czasie zostonq komisyjnia zniszczone.

Szczeg1lou,e zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou iedziq

na oglaszane nobory okreilone zostaly u' .s l9 Zarzodzenia u,et,ngtrznego Nr 6l / I 8 Pre4denta
Miasla Bialesostoku z dnia 19 prudniu 2018 r. v, sorav,ie szczec6lov,vc h zasad i lrybu
przeprowadza nia nahoru na u'olne stanou,iska 1 ',:adnicze, v' tym kierou'nicze stonov'iska

urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6$ do pracy

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia2'7 kwietnia 20I 6 r.

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. tlE t-l 19 2016

r., str. l, sprost. Dz.lJrz.lJE.L l2'7 z20l8,str.2) (w skrocie ..RODO '), informujq. i2:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

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

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, I 5-950 Biatystok, tel. 85-8'19-'19-'79. e-mail: bbi(a-r um.bialYstok.Dl
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3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisou

ustawy zdnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w 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 b9d4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b. ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakohczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postqpowania rekrutacyjnego zawierajEca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowyuana

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydamosci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwavane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okres 25 lat od daty zako6czenia spraw.v..- , a po tym okresie zostana

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przyslugu-je Pani/Panu prawo do dostQpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzan ia.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosi z prauent

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przezPaniqlPana innych danych jest dobrowolne.

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


