
Ogloszenie flr 65 tzz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:

podinspektora w Departamencie Urbanistyki i Architektury

Urzgdu Miejskiego w' Biaiymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe n'vkonl"wane na stanorr isku

przygotowywanie dokument6w zwiqzanych z procedur4 sporz4dzania miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego,

opracowywanie analiz i opinii dotyczqcych zagospodarowania teren6w.

wsp6lpraca przy sporzqdzaniu projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania

przestrzennego i studium uwarunkowafl oraz kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.

przygotowywanie dokumentacji prac planistycznych, sprawozdari. rejestr6w i raport6w

wynikaj4cych z realizacji prac planistycznych.

2. Wvmasania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie .v1'.lsze o kierunku: architektura, architektura i urbanistyka lub gospodarka

przestrzenna,

pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnos6 za przestgpstwo scigane z oskarZenia publicznego lub umyslne przestgpstwo

skarbowe.

3,wvrc!@re:
- znajomoSd przepis6w z zakresu wymaganego na rw. stano\,!'isku, a w szczeg6lno5ci przepis6w

ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym! o samorz4dzie gminnym.

o pracownikach samorzqdowych, Kodeks postqpowania administracyjnego.

- biegla obsluga komputera (pakiet MS Oifice' AUTO CAD lub ARC VIEW).
_ znajomosi problematyki dotycz4cej planowania i zagospodarowania przestrzennego,

- umiejgtnoSc dobrej organizacji czasu pracy.

- kreatywnoSi i umiejgtnodi pracy w zespole.

,1. Wvmagane dokumentY:

list moty\,vacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o6wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa poiskiego.

ojwiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbovve, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

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

przeprowadzinia proiedury naboru na stanowisko urzEdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
i'ublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze";

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnodci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do ania Jl alo/.zie(.o. ; (a..2022 t.
Mie;sce: aplikacje 'nalezy skladai w Punkcie Informacvinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimika 1 lrb tSCe_@g!g]y3 na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Sionimska l.
15 950 Bialystok --rn ,uInt nigt"l kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.210.65.2022



oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora
iArchitcktun'".

lI' Departamencie Urbanistyki

6. Warunki pracv na stanowisku:

Pierq'sza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okre3lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3300 - 3500 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

7. Informacie dodatkowe:

o 14 miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zotrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil pgy2!Ei1!%.
. Kondydaci spelniaiacv w))maqania niezbgdne zoslana pov,iadomieni o terminie kole-inego elaDu

naboru telelbnicznie lub droga e le ktronicznq.
o OJbrty kandydatdw zlozone po-1g1rylnle (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w spos6b inny nii

olcreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentiw lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

c Dokumenty aplikocyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zuinterextnurrc
u, ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury naboru (Do Dodaniu numeru konkursu,

za okazaniem dowodu to2samoic - po wczeiniejs4ym uzgodnieniu telelonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.

o Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzodzenia wewnetrzneso Nr 6l/18 Pre4,denta

Miasta Bialeqostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprawie szczesdlowvch zasad i trvbu

Drzeprou,adzania naboru na wolne stanoy,iska urzgdnicze. w Nm kierownicze stanowisks

urzednicze.

Zgodnte zari.l3 usr. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ltrycmych w zwi4zku z pruetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

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

r.. str. I, sprost. Dz. tJtz. UE. L 127 22018, str. 2) - (w sk6cie ,,RODO"). informujE, i2:

L Administratorem Pani/Pana danych osobouych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l, I 5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok, tel. 85-E79-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.ol.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 cz erwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia 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 samorzqdor,lych 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 rekrutacj i bgdE przechowywane przez okres miesi4ca

od zakorlczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaty wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesigcy od zakoticzenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postQpowania rekutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bqdzie przechowywana

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

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



do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoficzenia sprawy! a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowa2nione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom'

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostepu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

j. Moze pani/pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodnoSi z prawem

pruetwaflania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofirigciem

g. w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobo*ych.

9. podanie przez PaoiqJPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przezPani4lPana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bqd4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu'

Prezydent sta

Tadeusz laski

Bialystok, 2022 - lO - lO


