Informacja
o wyniku naboru na trzy stanowiska:
podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1
(Ogłoszenie Nr 37/20)

W wyniku przeprowadzonego w dniach: 20 listopada i 3 grudnia 2020 r. naboru na ww.
stanowiska, propozycję zatrudnienia otrzymali: Pan Tomasz Dembowski, zam. Białystok, Pani
Katarzyna Giesko, zam. Białystok oraz Pani Edyta Charkiewicz, zam. Białystok, którzy spełnili
niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.
Pan Tomasz Dembowski ukończył studia wyższe na Wydziale Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra.
Pani Katarzyna Giesko ukończyła studia wyższe licencjackie o kierunku: stosunki
międzynarodowe na Wydziale Historyczno – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz
studia magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, w specjalności: zarządzanie
kryzysowe na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i
administracja w specjalności: administracja bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Posiada doświadczenie przydatne w pracy na
stanowisku, o które się ubiega.
Natomiast Pani Edyta Charkiewicz jest absolwentką studiów wyższych licencjackich o
kierunku: pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz
studiów wyższych magisterskich o kierunku: bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada również doświadczenie przydatne w pracy na stanowisku,
o które się ubiega.
Podczas procedury naboru, czyli testu i rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci wykazali się
najlepszą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze, a w szczególności
zasad działania administracji publicznej, służb, inspekcji i straży dotyczących ratownictwa,
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym oraz przepisów wykonawczych do
ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym, o pracownikach samorządowych.

Pozostałym kandydatom dziękuję za udział i zapraszam do ponownego uczestnictwa w
naborach na wolne stanowiska, które będą ogłaszane na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
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