
Prezr dent \Iiasta llialegostoku oglasza nab6r na du a stanou iska

podinspektora w Departamencie Finans6w Miasta

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe *r'kon\'\rane na stanon isku:

przyjmowanie informacj i oraz deklaracji podatkowych,

ustalanie wymiaru oraz okreslanie wysokodci zoborvipania podatkowego w zakresie podatk6u
i oplat lokalnych,
przygotowywanie projekt6w decyzji w sprawie ulg podatkowych,

prowadzenie postgpowari podatkowych,

wydawanie zalwiadczei na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

2. Wvmaqania niezbgd4!:

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wy2sze: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne. zarz4dzanie:

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

niekaralnoSi za przestppstwo dcigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wvmagania dodatkowe

znajomoSi zagadniefi z zakrest wymaganego na wu. stanowisku. a w szczeg6lnoSci przepis6r"'

ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i oplatach lokalnych, o samorz4dzie gminnym'

o pracownikach samorz4dowych. Kodeks post9powania administracyjnego.

umiejgtnoSi pracy w zespole,

otwarto6i w podejSciu do podatnika,

znajomosd obslugi komputera (pakiet MS Office)
dokladno66, rzetelnoSi oraz odpowiedzialnoSi.

{. Wvmasane dokumentl':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oswiadczenia: o posiadaniu obyu'atelstwa polskiego.

o5wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarborl,e, o pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prau

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacii w brzmieniu:

.,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb)'

prziprow.adzinia procedury naboru na stanow-isko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuiqcymi przepisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
irublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopii dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mie isce skladania dokument6n

Termin: do dniau.. (z e f/J-cd.2022 r.
Miejsce: aptikacje nate2y skladai w Punkcie Informacvinvm tJrzqdu Miejskiego w Bialymstoku.

ul. Slonimska 1 lub droga poczlQtra na adres: Urz4d Mieiski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem ol'edy sygnalurE: BKP-1.21O.39.2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Finans6w Miasta".

Ogloszenie Nr'JO tZz



Pieru'sza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3100 3300 zl.

7. lnformacie dodatkoll e

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wsktinik zatrudnienia osdb

6. Warunki pra a stanowisku:n

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumlentu przeptso\\r o rchabilitacii zawoclou'ej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprau'nych, wyruxil ttowyiei 6 %.

Kandvdac i s oe lniai acy wvmasani a ni e z bedne zostanu Dov.'iadontieni o lerminie kieinego e lupu
naboru telefoniezllte lubjrpeslk ktaa t
Oferty kandydatfw zlozone pg 19!LiLj9 fic4y sig data wp$wu do Urz(du!), u' spos(tb innl' ni:
okrellony w ogloszeniu, bez kompletu vymaganych dokument6v lub niebgdqcc odpttwiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uu,zglgdniune u, prot,adzonym poslgpot,aniu-
Dokumenty aplikacyjne kandydat(tw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowune
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru niu numaru konkursuo

za okazaniem dowodu to,samoici po wcTeiniejszym uzgodnieniu telelonicznl'nt
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegilowe zasady poslgpov'ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostctly u' i l9 Zar:qdzeniu vcrnqtrzneco Nr 6l/18 Prezydenta
Miasla Bialesostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. v' spratvie szczet!6 lowych zasad itrybu
pr:cprov'{1 a naboru na wolne stonowiska urzednicze, w tvm kierownicze stonowiska
urzednicze

Klauzula informacljna dla kand)dat6n do pracJ

Zgodnie z at. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LIF Lll9 z 2016

r., str. 1, sprost. Dz.lJrz.lJE-L 127 22018, str. 2) - (w skr6cie ,,RODO"), informujg, iz:

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

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

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

Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel.85-8'79-79-79, e-mail; bbi@um.bialystok.pl.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow 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 okres miesi4ca

od zakohczeniu procesu rekutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdE przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoriczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

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

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoilczenia sprawy, a po tym okesie zostan4

przekazane do Archiwum Patistwowego.



5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowa2nione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotorn.

kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

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

osobourych. ogran ic zenia pr zetwarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofirigciem.

8. W zwiEzku z przetwaruar,iem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez PadqlPana innych danychjest dobrowolne.

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

Bialystok, 2022 - 06 - Af
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