
Ogloszenie Nr 13 tzz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

podinspektora w Biurze PrawnYm

Urzgdu Miejskiego vv Bialymstoku. ul. Slonimska 1

wykonywanie czynnoSci zwi4zanych z bie24c4 obslug4 kancelaryjn4 Dyrektora Biura,

obsluga korespondencji przychodz4cej i wychodz4cej,

prowadzenie rejestru spraw prowadzonych, w tym repertorium spraw s4dowych'

sporz4dzanie projekt6w pism,
przygotowywanie informacji z dzialalnoSci Biura na potrzeby sprawozdawcze'

obsluga programu AgemaHR w zakresie wprowadzania urlop6w oraz wystawiania skierowan

na okresowe badania lekarskie pracownik6w Biura.

2. \\'r'macania niezbednc

obywatelstwo polskie.
wyksztalcenie wyZsze prawnicze lub administracyjne,

pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

niekaralnos6 za przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestgpstwo

skarbowe.

l. Wvmas ane dokumcntr :

list moty,wacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

o5wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

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

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

..Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzebl

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane

umiejgtnoSci i w'iedzg.

5. Termin i mieiscc sklad:rnia dttkumcnttiu :

Termi n : dtr dnia... ..y' 9...9 1.1 ( a/n.,. Q...2022 r.
Miejsce: aplikacje nale2y"sktadai w Punkcie Informacvinym Urzgdu Mie.iskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska I lub drosa Docztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
I 5 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z. oznaczeniem oferly sygnaturq: BKP-1.210.73.2022

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Biurze Prawnym".

l- Funkcie nodsla$olte ntkon\nanc na stanonisku:

3. Wymaeania dodatkowe:

- znajomo$i zagadniefi z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: o samorz4dzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, o pracownikach samorz4dowych.

o dostgpie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny. Kodeks

postgpowania administracyjnego, Kodeks postQpowania cywilnego, Kodeks pracyl

- umiejgtnoSi bieglej obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Ofiice) oraz systemu

informacj i prawnej;

- odpowiedzialnoSi.obowiqzkowoii.samodzielnoSi.



6. Warunki pracy na stanowilku

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3300 3500 21.

7. Informacie dodatkowe:

W miesigcu poprzedzajqcym dalg upublicznienia wskainik zalrudnienio osdb
o rehabilitacji zuwodowejniepelnosprawnych w jednoslce, w rozumieniu

i spolecznej oraz zatrudniqniu os6b niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.

Kandydaci spelniuiacy wt,masqnia niezbedne zostanq plwiadomieni o terminie koleineco el(tpu

ogloszenia
przepisitw

a

a

naboru telefbnicznie lub drosa elektroniczna.

Oferry kandydatt5v, zloione pgJgllli1l (liczy sig data wpfi:wu do Urzgdu!), w spos6b inny niz

okteilony v, ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenllw lub niebgdqce ndpoviedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdnirtne u, prowodzonym postepowaniu.

Dokumenty aplikacyine kandydatiw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresot'ane
w ciqgu mie.siqca od dnia zakonczenia procedury naboru (po pedg.nLu--!tu!11!!l!-t9nkuD.!.

za okazaniem dowodu toisamoscr po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszcz<tne.

Szczegt5lou,e zasad)) poslgpotrania z dokumentami bgdqcymi oruz niebgdqcymi odpou'iedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia t,ev,ngtrzneso Nr 6l/ l8 Preztdenta
Miasla Bialegostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprawie szcze46 lowvch zusad i trybu

a

a

przeprowadzania naboru na wolne stonov,iska urzednicze, w tynt kierou,nicze stanou'i\rtL
urzednicze

Klauzula informaclina dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z afi. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia2'1 kwietnia 2016 r.

u sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46i WE (0g6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r.. str. l, sprost. Dz.l)rz.UE.L 127 22018. str.2) (w skr6cie,,RODO), informujg, i2:

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

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 1 5-950 Bialystok.

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

Urzqd Miejski w Bial)mstoku, ul. Slonimska l. l5-950 Bial-vslok, tel.85-879-79-79, e-mail: bbifritum.bialv stok. p I

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

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

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdowych 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 afi. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoiczenia procesu rekrutacj i. Dane osobowe osob, kt6re zostaty wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

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

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

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

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

przekazane do Archiwum Paistwowego.



5. Dane nie bgrlq udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow pra\aa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. przysluguje Pani/Panu prawo do dostQpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

'1- MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wptywu na zgodnosi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem

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

nadzorczego, ktorymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie ptzez Pani/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowiqzkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok.2022-12-0q
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