
Ogloszenie Nr 6 tZl
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

inspektora w Deparlamencie Urbanistyki i Architektury

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska 1

2. Wymaqania niezbedne

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyzsze z zakresu'. architektury i urbanistyki, budownictwa. inzynierii Srodowiska

oraz co nalmnlei trzyletni staz pracY

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

niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wymaqania dodatLoEe

znajomo3d przepis6w z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach
publicznych, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postgpowania

administracyjnego,
biegla obsluga komputera (pakiet MS Olfice).
umiejgtno5i dobrej organizacji czasu pracy oraz pracy w zespole,

nastawienie na rzeczowe i merytoryczne podejScie do obslugi klient6w.
umiejgtnoS6 pracy pod presj4 czasu, latwoS6 nawi4zywania kontakt6w,
zdolnoSi szybkiego uczenia sig, a w szczeg6lnodci przyswajania obslugi system6w niezbgdnych
na danym stanowisku pracy.

l.Funkcie Dodstawowe wvkont"wane na stanowisku:

- prowadzenie postgpowaf i przygotowywanie decyzji w sprawach pozwoleii na budowg

Iub rozbi6rkg obiektu budowlanego,

- wystgpowanie do ministra, kt6ry ustanowil przepisy techniczno-budowlane, z wnioskami
w sprawie upowa2nienia do udzielenia zgody na odstgpstwo od przepis6w techniczno-

budowlanych.

,1. Wvmagane dokumenfv:

list motpvacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oSwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnodci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przelwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
..Wyra2am zgodE na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
prawa" zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane

umiejgtnoSci i u iedzE oraz staz prac\ .

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Term i n : do dnia.....J.2... / // t.egA.. ............2023 r.
Miejsce: aplikacj e nalezy skladaE w Punkcie lnformacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska I lub droga Docztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1.

15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.210.6.2023
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko inspektora w Departamencie Urbanistyki i Architektury".



6. Warunki DracY na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bEdzie na czas okreslony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3800 - 4000 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l6 r.

w sprawie ochrony osob fi,zycmych w zwiqzku z przetwarzar,iem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 22016

r., str. l, sprost. Dz. tJrz. tJE. L 127 z 2018, str. 2) - (w skr6cie ,,RODO-), informujg. iz:

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

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.

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

UrzEd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.ol.

3. Dane osobowe bQdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia26 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 krtirych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesi4ca

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

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

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

przez okres 5 1at od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Paislwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzate w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostan4

przekazane do Archiwum Paistwowego.

7. Informacie dodatkowe:

o W miesiqcu poprzedzajqqtm datg upublicznienia ogloszenia wskainik zalrudnienia osib
niepelnosprawn))ch w jednostce, y) rozumieniu przepisdw o rehabilitqcji zawodovlej

i spolecznej oraz zotrudnianiu osdb niepelnosprawnych, \rynosil powl,iei 6 %.

o Kandydaci spelniaiqcy ytymagania niezbedne zostanq pov)iadomieni o terminie kole.ineso elapu

naboru tele-fonicznie lub drogq elektronicznq.
. OJbrty kandydat6w zlozone peJ!g!n!!n!s (liczy sig data wplywu do Urzgda!), w spos6b inny nii

olcreilony h ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenlltw lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszont) nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpov)aniu.
o Dokumenty aplikacyjne kandydat6u, mogq hyt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane

v' ciqgu miesiqco utl dnia zakoitczenia procedury naboru (Do oodaniu numeru konkursu.

za okazaniem doiodu toisamoici) po toczefniejs4ym uzgodniefiiu telefonicTnym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

o Szczeg1lowe zasady poslgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ 19 Zarzqdzeniu wewnetrznego Nr 6l/ l8 Prezydenta
Miasta Bialesostoku z dnia 19 srudnia 20lB r. w splgyje szczesdlowvch z

DrzeDrowadzania nil
urzgdnicze.



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

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowl ch. ograniczenia prlel\ arzania.

7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno:ii z prawem

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej colniEciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok, 2023 - 02 -4 I
PREZI'DENT

dr hab. Trtekolaaki


