
Ogloszenie Nr ,D tZl
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko

podinspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l. Funkcie podstawowe wt'konywane na stanowlqf,q:

przygotowanie postgpowari o udzielenie zam6wieri publicznych na dostawy, uslugi, roboty

budowlane, udzial w prowadzonych postgpowaniach, w tym uczestnictwo w komisjach
przetargowych;
przygotowanie projekt6w um6w, decyzji, porozumief, aneks6w, zarz4dzeh oraz uchwal;

zapewnienie prawidlowego stosowania przepis6w KPA i ustawy o drogach publicznych;

biez4ce rozwizgywanie problem6w pojawiaj4cych siE w trakcie realizacji um6w;

opiniowanie um6w o podwykonawstwo;
egzekwowanie odpowiedzialnoSci wykonawcy z t)'tulu niewykonania lub nienaleZytego

wykonania umowy, w tym nieusunigcia wad w okresie gwarancyjnym:

rozpatrywanie roszczeh wykonawc6w oraz podejmowanie dzialari w celu ich polubownego

zalatwienia;
udzielanie wyja5nieri w trakcie postgpowari audytowych i kontrolnych'

2. Wymasania niezbedne:

- obywatelstwopolskie,

- wyksztalcenie wyzsze prawnicze,

- pelna zdolnoSi do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

- niekaralno6i za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

llUvgesi@ws,
- znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lno5ci przepis6w

ustaw: Prawo zam6wieri pubticznych, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o szczeg6lnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, o samorz4dzie

gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracyjnego,

Kodeks cywilny;

- umiejgtno6i pracy w zespole, komunikatywnoSi, samodzielnoSd;

- umiejgtnoS6 pracy pod presj4 czasu oraz organizacji pracy wlasnej.

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

,1. Wymagane dokumenh:

list motytvacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: oswiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przest?pstw.o 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 Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zlo2one 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

umiejEtnoSci i wiedzE.



5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Temin : do dnia. .,y'! . .,tl a. t (.<+.. . ...2023 r.

Miejsce: aplikacje naleZy sklada6 w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1 lub @,ga_.pgS49w,A na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1.

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczenienr of'erty sygnatur4: BKP-I.210.13.2023
oraz dopiskieml ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w ZarzqrJzie Drrig Miejskich".

6. Warunki Dracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bEdzie na czas okre5lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3600 3800 21.

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskninik zatrudnienia ost)b

niepelnosprawnych w jednostt'e, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowei
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil oowvlei 6 %.

Kandydac i s pel ni ai qcy wy magan i a n i e z b 9dne zostanq Dowiudomieni o lerminie koleinego etapua

a

naboru telefbnicznie lub droRq elektronicznq.
Oferty kandydatiw zlo2one pg1!917a!a!9 ficzy sig data wplywu do Urzgdu!), n spos6b inny ni!
olreilony w ogloszeniu, bez kompletu u,ymaganych dokumenttiw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgclniane w* prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainlereson-ane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia procedury naboru odaniu numeru konkursu
za okazaniem dowodu toisamolci) po wcTeiniejsTym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzadzenia wewngtrzneso Nr 6l /18 Prezvdenta
Miastu Bialecosloku z dnia l9 srudnia 2018 r. w sprawie szczes()lowych zasad i trvbu

a

a

orzeDrowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze. w tvm kierownicze slanou,iska
urzgdnicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z att. l3 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwatzariern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r.,str. 1, sprost. Dz.Utz.UE.L127 22018, str.2) (w skrocie ,,RODO'), informuje, i2:

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

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

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok, tel.85-8'79-'79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl

3. Dane osobowe bQd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 t. 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 samorz4do*rych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o ktdrych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekutacji bgdq przechowywane przez okres miesiqca

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



do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiEcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastqpnie zostanie poddana ocenie przydatno6ci

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

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia spra\4ry. a po tym okesie zostanq

przekazane do Archiwum Patistwowego.

5. Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym. niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobouych. ograniczenia przeluarzania.

7. MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofad zgodq na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno6i z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniqciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniefi danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe. lch niepodanie

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

10. Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w rym profilowaniu.

Bialystok, 2023 -B - 09
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