
Ogloszenie Nr 14 nz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspektora w Departamencie RachunkowoSci

Urzqdu Miejskiego i.r' Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe wt konylvane na stanowisku:

sprawdzanie poprawnoSci i kompletnoSci dokument6w finansowo-ksiggowych,

obsluga finansowo-ksiggowa wydatk6w i dochod6w Miasta,

windykacja nale2nodci pienig2nych,

sporzqdzanie sprawozdali budZetowych,
prowadzenie kasy Urzgdu.

2. Wvmagania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wyzsze o kierunku: ekonomia, administracja lub wyZsze magisterskie

oraz ukoficzone studia podyplomowe z zakresu rachunkowoSci,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralno56 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

-1. Wvmagania dodatkon c:

znajomo(i zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku. a w szczeg6lno5ci przepis6w

ustaw: o rachunkowodci; o ltnansach publicznych; o dochodach jednostek samorz4du

terytorialnego; o postgpowaniu egzekucyjnym n' administracji; Ordynacja podatkowal Kodeks
postgpowania administracyjnego: Kodeks cywilny: o samorzqdzie gminnym: o pracownikach

samorz4dowych oraz rozporz4dzefi Ministra Finans6w w sprawie: szczeg6lowej klasyfikacji
dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych; sprawozdawczoSci bud2etowej; rachunkowoici oraz plan6w kont dla bud2etu

paristwa. bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego. jednostek budzetowych.

samorz4dowych zaklad6w budZetouych. paristwowych funduszy celowych oraz pafistwowych
jednostek bud2etowych. maj4cych swojq siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskie.i:

doSwiadczenie zawodowe w administracji publicznei z zakresu ksiggowoSci;

znajomoSi obslugi komputera (pakiet MS Office);
dokladnoSi, komunikatywnoSi.

l. Wymagane dokumentv:

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 prau'

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i 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 lnformacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bia$mstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze"i
kserokopia dyptomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do ania. J'.1. 
5) 

ru d n i d......2022 r.



Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego u,Bial1'mstoku,
ul. Slonimska 1 lub drosa nocztowa na adres: Urz4d Miejski w- Bialymstoku. ul. Slonimska 1,

l5 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem ofefty sygnaturq: llKP-1,210,7 4.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Departamencie RachunkowoSci".

6. Warunki pracy na stanow.isku:

Pierw-sza umowa o pracg za\\,arta bgdzie na czas okre(lonl do 6-u miesigcy z u'vnagrodzeniem brutto
w przedziale i300 - 3500 z].

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzojqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zalrudnienia osib
niepelnosprawnych w .iednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zot,'odovrej
i sltolecznej ctraz zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych, u,ynosil powviei 6 %.

Kandftlaci spelniajqcy' tt'1."n'tagania niezbgdne zoslanq pot,iadonieni o terminie kctlejnego cltrTtLr

naboru lelefonicznie lub drotlq elektroniczntl
Oferty kandydat6w zlo2one po terminie (liczy sig data wp$wu do Urzgdu!), w spos6b inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u'ymaganych dokumentiw lub niebgdqce odpowiedziq
nu ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqco od dnia zukoriczenia procedury nuboru o niu numeru ktnkursu

a

a

a

a

za okazaniem dowodu to2samoici) - po wcx,einiejszym uTgodnieniu telefonicTnym -
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegrilou'e zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na ogluszane nabory okreilone zostaly w f l9 Zarzqdzenia v,ewnetrznepo Nr 6l/ 18 Prezvdenta
Miasta Bialeeostoku z dnia 19 erudnia 2018 r. w sprawie szczegdlov,ych zasad i trybu
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierownicze stanov,iska
urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6rv do pracl"

Zgodnie z an. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 20l6 r.

w sprawie ochrony os6b hzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r., str. I, sprost. Dz.Urz.UE.L 127 22018, str.2) (w skocie,,RODO"), informujg, iZ:

L Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok.

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

Urzad Miejski u, Bialynstoku. ul. Slonimska I . I 5-950 Bia\ stok. tel. 85-tt79-79-79. e-mail: bbi@um.bialystok.pl

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia M inistra 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 kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

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

od zakonczenia procesu rekrutac.ii. Dane osobowe osob, kt6re zostaly \yskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy 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 Panst\ryowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakonczenia sprawyi a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Patistwowego.

5. Dane nie bgdE udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w 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 pr telwarzania.

7, MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosc z prawem

przetwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej coliigciem.

8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktorymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4lPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i, w tym profilowaniu.

Bialystok,2022-n- 1!
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