
Ogloszenie Nr /J tzl
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabr6r na dwa stanowiska

podinspektora w Departamencie Obslugi Mieszkaric6w

Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku, ul. Slonimska I

l. Funkcie rtodstawowe wvkonvwane na stanowisku

wykonywanie zadari wynikaj4cych z przepis6w Ustawy o wychou'aniu w trze|woici i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi. Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz regulaminu organizacyjnego Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, w szczeg6lnoSci:

- prowadzenie spraw zwi4zanych z wydawaniem zezwoleira sprzedaz oraz sprzedid i podawanie

napoj6w alkoholowych,

- sprawdzanie prawidlowoSci funkcjonowania punkt6w sprzedtly oraz sprzeda2y i podawania

napoj6w alkoholowych na terenie miasta Bialegostoku w zakesie przestrzegania przepis6w

Ustawy o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

- przyjmowanie wniosk6w o wydanie zezwolen na sprzedaZ oraz sprzeda2 i podawanie napoj6w
alkoholowych,

- prowadzenie postgpowafi administracyjnych,

- prowadzenie rejestr6w wymaganych przepisami.

3. Wvmagania dodatkon e

znajomod6 zagadnieh z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: o samorz4dzie gminnym, o samorz4dzie powiatowym, o wychowaniu w trze2woSci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, o ochronie danych osobowych, o pracownikach

samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracyjnego,

znajomoSi obslugi komputera (pakiet MS Office),
odpomo56 na stres i zdolnoii do pracy pod presj4 klient6w,
umiejgtnodi podejmowania decyzji. kreatywno56 i wlasna inicjatywa.
umiejgtno66 pracy w zespole, latwoSi nawi4zywania kontakt6w.

{. Wvmaqane dokutnca[

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

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, 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 Biaiegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi 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 dyptomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

1-IUv.sesi4-Eiszb@g:

- obywatelstwopolskie,

- wyksztalcenie wy2sze.

- pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaratnoSd za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.



5. Termin i mieisce skladania dokument6w

Termin: do dnia....4Z.. nzatr.an.....2023 r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku,
ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeriem oferty sygnaturq: BKP-1.210.12.2023
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Obslugi
Mieszkaric6w".

6. Warunki pracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3600 - 3800 21.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatruclnienia os6b

niepelnosprawnych w .iednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacii zawodowej
a

a

i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprownych, wynosil powvZei 6 %.

Kandvdac i spelniaiqcy wtmapania niezbedne zostong povt iudomieni o terminie koleinepo etapu

a

naboru tele fbnicznie lub drosa elektronicznq
Oferty kandydatdw zlo2one p9191ryj1!9 \iczy sig data wpfiwu do Urzpdu!), w sposdb inny nii
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument1w lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydatiw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresou'ane
w ciqgu miesiqca od tlniu zakonczenia procedury naboru (po oodaniu numeru konkursu,

za okazuniem dowodtt tozsamoscr po wczeSniejszym uzgodnieniu lelefonicznJtm
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po 0)m czdsie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady poslgpowania z dokumentumi bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly w ! 19 Zurzqdzenia wewngtrznego Nr 6I / I 8 Prery,denta

Miasta Biulegosloku z dni oruwie szczes()lov,yc h zasad i trvbu

a

a

a 19 srudnia 20lB r. w s

Drzeprowadzonia naboru na wolne stanowiska urzednicze. w tvm kierownicze stanowiska
urzgilujllg-

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

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

w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. I, sprost. Dz.lJrz.lJE.L 127 22018, str.2) (w sk6cie.,RODO"), informujg, iz:

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

w Bia\mstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok.

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l. l5-950 Bialystok, tel.85-879-79-79. e-mail: bbi??um.biah stok.pl

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis<iw

tstawy 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 samorz4dorych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakesie 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 przechowywarrc przez okres miesi4ca

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



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

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przecho*rywana

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastQpnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

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

do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okes 25 lat od daty zakoflczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Pa6stwowego.

5. Dane nie bgd4 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, usuniEcia danych

osobor.rlch. ograniczenia przel r.r arzania.

7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofat zgodQ na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej colnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

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

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekutacj i. Podanie przez Pani4/Pana innych danych jest dobrowolne.

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