
ogloszenie Nr 6tl nz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:

podinspektora w Zarzqdzie Bialostockiej Komunikacj i Miejskiej

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie oodstawowe wvkonywane na stanorvisku:

inicjowanie nowoczesnych technologii w zakresie przewoz6w i infrastruktury komunikacyjnej.

testowanie nowych rozwi4zari technologicznych;
obsluga strony internetowej. publikacja inlormacji i komunikat6w, opracowywanie cennik6w.

regulimin6w przewozu, material6w informacyjnych, nadz6r nad inlormacjami dotyczqcymi

Bialostockiej Komunikacji Miejskiej na innych stronach intemetowych i ich werylikacja oraz

ewentualne poprau'ki we wsp6lpracy z osobami odpowiedzialnymi za ich prowadzenie;

nadzor nad wprowadzaniem do eksploatacji autobus6w. sprzqtu technicznego, wyposazenia

oraz system6w informatycznych;
obsluga system6w komputerowych do projektowania rozklad6w jazdy i analizy danych

z system6w pokladowych autobus6w;

analiza prasy technicznej i literatury specjalistycznej oraz zapoznawanie sig z ofertami firm

proponuj4cych innowacje w zbiorowym transporcie miejskim, analiza i ocena przydatnoSci

tych rozwiqzari oraz przedstawianie zainteresowanym;

przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i postulaty naplywajqce

od pasa2er6w:

formulowanie specyfikacji. wymagari jakoSciowych. eksploatacyjnych i technicznych:

autobus6w, pojazd6w, sprzgtu technicznego, infrastruktury niezbqdnej do obslugi komunikacji

miejskiej oraz system6w informatycznych uZytkowanych w ramach Bialostockiej Komunikacji

Miejskiej;
sprawdzanie i weryfikacja laktur pod k4tem zgodnoSci z zawart4 umowq

oraz ich przechowywanie.

2. Wl maga nia niezhcdne

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wyzsze - preferowane o kierunku: in2ynieria transportu, logistyka. informatyka.

elektronika:
pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;

niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

-1. Wlmagania dodatkol t:

znajomoSi zagadniefl z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przeptsow

ustaw: Prawo przewozowe. o publicznym transporcie zbiorowym, o finansach publicznych.

Kodeks cywitny, Kodeks postgpowania cywilnego, Kodeks postgpowania administracyjnego.

o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych;

znajomoS6 sieci transportu publicznego na obszarze dzialalnodci Bialostockiej Komunikacji

Miejskiej;
umiejgtnoSi obslugi i przetwarzania baz danych;

biegla znajomosi Microsoft Excel - znajomos6 tabel przestawnych, tworzenie i zarzqdzanie

makramil
podstawowa znajomoSi program6w graficznych. np. CorelDRAW. GIMPI

umiejgtnodi kreatywnego mySlenia i rozwi4zywania problem6w:

komunikatywnosd. samodzielnoS6' obowiqzkowoSi' umiejqtnoSi pracy w zespole:

umiejgtno56 analitycznego mySlenia i samodzielnego podejmowania decyzji'



list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

o(wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo (cigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne

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

pubticznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6r.r' rekrutacji w brzmieniu:

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

przeprorradzinia proiedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefy-nu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze"l

kserokopii dyplomu w1,Zszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

:l . Termin i mie t\ce skladania dokument6n

Miejsce:
ul. Slonimska I lub drosa noczt na adres: Urz4d Miejski w Bialymstokolr a

l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczenient olerty sygnaturq

Termin:

. Warunki Dracv na stanowisku:

ao ania..,/ /..eot/.dai czn.<|/t.a......2022 r.
aplikacje nalezy skladac w Punkcie lnformacvinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

u. ul. Slonimska 1.

BKP-1.210.61.2022

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Zarzqdzie Bialostockiej Komunikacji
M iejskiej".

6

Pierwsza umowa o praca zawarla bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3300 - 3500 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

zgodnie z art. I 3 ust. I i 2 rozporzEdzen ia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 201 6/619 z dnia 27 kwietnia 20 I 6 r.

w sprawie ochrony os6b fr4cznych w zwi4zku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l-l l9 z 2016

r., str. l. sprost. Dz. tJrz.lJE.L l2'1- z2O.l8,str.2) (w skrocie ',RODO"). informujg, iz:

,1. Wymagane dokumentv:

L!g&r@ie jq!4erc:
c W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wsktinik zutudnieniu ostib

niepelnoiprawnych v, jednostce, w rozumieniu przepist5u' o rehabilitacji zawoclot'ei

i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprau'n)'ch, u'ynosil p9y1i3i-!%'
o Kandvdaci spelnia.igcv w),magania niezbedne zostanq Dowiadomieni o lerminie koleineso eluDu

nabont lelelbnicznie lub drosq elektroniczna.
o (Ierty kandytlatiu, zlo\one ppJ!!!rn!n!e (liclv sie data wplywu do Urzgdu!), tr spostib innl'nii

uk rilony w. ogloszeniu, bez komplelu wymoganych dokumentiw lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prou'udzonym poslgpowaniu'

. Dokumenty aplikacyine kandydattw mogq byt odbierane osobiicie przez osttby zainleresov'une

w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury nuboru (tto oodaniu numeru konkursu,

za oknzaniem dtmodu lo2samoic po toczeinieiszym uzgodnieniu telefonicznym -
nr tel.: 85-1169-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyinie zniszczone.

o Szczeg'lowe zasady postgpou,ania z dokumenlami bgtlqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

,o u{lorron, nabory okreiktne zostaly w ! 19 ZarzElzenia wewnglrznego Nr 6.1/18 Prezvdenta

Mia.sio Bialesostoiu z dnia l 9 srudnia 2018 r. v' spravie szczes(ilou'vch zasad i trvhu

irzeprowadzania nahoru na wolne slanowiska urzeclnicze, w lym kierownicze stanou'iska

urzeclnicze.



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

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

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siq z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, I 5-950 Bialystok. tel. 85-879-79-79, e-mail unr.bial stok. t.

3. Dane osobowe bgdq przelwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow

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

z dnia l0 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 bgd4 przechowywane przez okres miesi4ca

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

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

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bqdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoici

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

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoficzenia sprawy. a po tym okresie zostan4

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie b9d4 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 wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

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

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. podanie przez Pa|iqlPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

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

-n
Bialvstok. 2022 - l0 - Q)

Prezydent sta

Tadeusz u kolaski


