
Ogloszenie Nr f6 tzz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

inspektora w Departamencie Geodezji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.Funkcie oodstawow e wYkonYwane na stanow isku:

prowadzenie postgpowali administracyjnych w sprawach podzial6w i rozgraniczeri

nieruchomoSci,
prowadzenie postgpowafi administracyjnych dotyczqcych zapis6w w ewidencji grunt6w
i budynk6w.

2. Wymagan ia niezbedne:

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wylsze geodezyjne oraz co najmniej trzyletni staz pracy, lub wyksztalcenic

Srednie geodezyjne oriz co najmniej pigcioletni staz pracy;

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

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wymasania dodatkoll e

znajomoSi zagadniefi z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepis6w usta'w:

o gospodarce nieruchomoSciami, o samorzqdzie gminnym, o pracownikach samorzqdor'lych.

Kodeks postgpowania administracyjnego, Kodeks cywilny;
mile widziane uprawnienie geodezyjne z zakrett 2;

praktyczna umiejEtno5i obslugi komputera. ze znajomo5ciq oprogramowania TurboEWID
oraz pakietu MS Office.

4,lYvmagattedokume4,:

list motywacyiny; kwestionariusz osobowy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obyw-atelstua polskiego.

oSwiadczenie o niekaralno5ci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub um1'Slne

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

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutac.ii w hrznrieniu:

..Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb)

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowiqzuj4cl'mi przepisanri

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefy"nu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnosci i wiedzg oraz staz Dracv.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Term i n : do arria. .,/.4. . .ro a i. &.t c.. n.:/gL.2o22 r.
Miejsce: aplikacje nali:zy skladai w Punkcie Informacyinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. slonimska 1 lub dlggg__p@ na adres: Urzqd Miejski u, Bialymstoku. ul. Slonin.rska 1.

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ofefiy sygnatur4: BKP-1,210.56.2022

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko inspektora w Departamencie Geodezji".



6. Warunki pracv na stanowisku:

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

w przedziale 3200 - 3500 zl.

Zgodnie z art.l3 ust. I i2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia2l kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyrvu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lll9 z 2016

r., str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.Ll27 22018,sit.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 dorycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siq z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzad Mieiski w Biatymstoku, ul. Slonimska I , l5-950 Biatystok. tel 85-879-79-79, e-mail bbi@ um.b ial\ stok.nl

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

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

z dnia 10 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 bgdq przechowywane przez okres miesiqca

od zakoflczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaty wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokumentac-ia

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowyu'ana

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno6ci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od dary zakonczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Patistwowego.

@asi.c]lodatkow.e:
c ll miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszeniu v'skoinik zotudnienio osih

niepelnosprah)nych w jednostce, w rozumieniu przepis1w o rehabililat'ii zav)odl\'ai

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawry)ch' v'ynosil Pg!!igi!L%.
o Kantlvdaci spelnia-iqcv wvmagania niezbgdnc zostonq powiadomieni o lerminie kolejnetlo eluDtt

naboru tele-fonicznie lub droga eleklronicznq.
. Oferty kandydat6w zloione pe-lolmlnle (liczy sig data wplywu do Urzqdu!). w sposdb inn!- ni,

okreilony v, ogloszeniu, bez kompletu vymaganych dokumenl|v' lub niebgdqce odpou'ied:iq

na ogloszony nab6r, nie bgdg uwzglgdniane w prou'udzonym poslgpov)aniu.

. Dokumenty oplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierune osobiicie przez osoby zainlercsowane

v' ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury naboru (po podanitt numeru konkursu.

za okazaniem dowodu to,samolci) po wczeinieisq)m uzgodnierriu telefonicznym

nr lel.: 85-869-60-85, 85-869-65-42). Po tym czasie zoslanq komisyinie zniszczone.

o Szczegdlowe zosady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpttu'ied:iq

na oglaszane nabory okreilone zostaly u, ..5 l9 ZarzElzenia wev'nelrzneso Nr 6l/18 Prendenlu
Miasta Bialeeostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. v' sorowie szczeg1lov,vch zasad i tt't'hu
przeprowadzania naboru na yyolne stanowiska urzgdnicze, w lym kierov)nic'ze stanowisku

urzednicze.

Klauzula informactjna dla kandydat6w do prac]



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 dostQpu do wtasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

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

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem

8. W zwiqzku z ptzetwarzaniem danych osobowych przysfuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pant4/Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji Podanie przez Pani4'/Pana innych danychjest dobrowolne'

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

Bialystok, 2022 - q ' ,O
PREiA'DENT T.q.

dr hab. 1qs(i
L


