
Ogloszenie N. f lzs
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:

podinspektora w Biurze Rady Miasta

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

1. Funkcie nodstawowe wykonyll ane na stanowisku

obsluga organizacyjna Rady Miasta,

wykony.wanie czynnoSci zapewniaj4cych Przewodniczqcemu Rady kierowanie jej pracami,

zapewnienie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,

realizacla spraw zwi4zanych z wyborami lawnik6w do sqd6w powszechnych,

wykonl.wanie zadai zwi4zanych z wyborami powszechnymi oraz wyborami do rad osiedli.

2. Wtmagania niezbcdnq

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze,

pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

-1. Wvmasania dodatko$ e:

znajomo56 zagadnieri z zakresu wymaganego na wu. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: o samorz4dzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, o pracownikach samorzqdowych'

Kodeks postgpowania administracyjnego Kodeks wyborczy, oraz rozporz4dzenia w sprawie

,,Zasad techniki prawodawczej",
znajomoSi Statutu Miasta Bialegostoku,

umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m. in. pakiet MS Office),

samodzielnoii, umiejgtnoSi analitycznego mySlenia, komunikatywno56,

umiejgtno5i pracy w zespole.

{. Wymaga ne dokume ntr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

ojwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

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

pubticznych. klauzula zgody kandydata na przetwatzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetu.arzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzEdnicze, zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami

prawa" zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze"l
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane

umie jgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do dnia......6. .. n.ta lr ct.................2023 r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai w Punkcie lnformacvinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l,
15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oztaczeniem ofety sygnatur4: 8KPJ.210.7.2023
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta".



6. Warunki DracY na stanowisku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas okrerilony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3600 - 3800 zl.

7. Informacie dodatkowe

llt miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia u,skoinik zalrudnienia os6b

niepelnosprawnych w jednostce, u' rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowei

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wyrut.sil powviei 6 o,4,

Kandvdaci spelniai qcy wvmasania niezbedne zostana Dou'iudomieni o lerminie koleinego etapu
naboru lelefonicznie lub dropq eleklroniczng.
Oferty kandydat|w zlo2one pg1!91q!a!9 (lic4y sig data wplywu do Urzgdu!), w spttsdb inny ni:
okreiktny w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument6w lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nabdr, nie bgdq r.'4,zglgdniane u, prou,adzonym postgpou'aniu.

Dokumenty aplikacyjne kundydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zuinleresou'ane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru daniu numeru konkurs
za okqzaniem u'odu lozsamoici po wcTeiniejszym uzgodnieniu lelefonicznym
nr tel.: 115-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegltlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly u, 5\ l9 Zarzqdzenia wewngtrznego Nr 6I / I 8 Pre4)danta
Miasla Bialesostoku z dnia 19 prudnia 2018 r. w sorawie szczesdlowvch zasad i trvbu

naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierou,nicze stanou'iska
urzgtlnicze

Klauzula informacljna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie zart- l3 ust. I i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetwaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych\ (Dz. Urz. UE Ll l9 z 2016

r., str. l, sprost. Dz.Utz.UE.L l2'1 z2018.stt.2) (w skr6cie ,,RODO"), informujg, iz:

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

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

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska | , l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzadzenia M inistra 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 ktorych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okes miesiqca

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

do zatrudnienia b9d4 przechowywane przez okes 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 przydatno5ci

przez Archiwum Paristwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe ptzetwa:.zane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.



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 dostepu 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 zgodnosi z prawem

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwa'7aniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie pzez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przezPani4lPana innych danych jest dobrowolne.

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