
Ogloszenie Nr -i 123

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
podinspektora w Departamencie Finans6w Miasta

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

ksiggowanie podatk6w lokalnych,
dokonywanie przypis6w i odpis6w.
wydawanie postanowiefi o zarachowaniu wplat i innych postanowiefi otaz decyzji na podstawie

ustawy Ordynacja podatkowa.

zwracanie nadplat,
windykacja nale2noSci,
przygotowywanie wniosk6w o wpis hipoteki przymusowej.

sprawozdawczo5i w powyZszym zakresie.

obsluga podatnik6w.

2, Wvmas ania niezbedne:

obywatelstwo polskie.

wyksztalcenie wy2sze: ekonomiczne. prawnicze, administracyjne,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

niekaralno3d za przestqpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkowe

znajomo66 zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepisow

ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i oplatach lokalnych. o finansach publicznych,

o rachunkowo6ci, o samorzqdzie gmimym. o pracownikach samorz4dowych. Kodeks

postgpowania administracyjnego.
doSwiadczenie zawodowe w administracji publicznej z zakresu ksiEgowoSci podatkowej.

umiejgtnoSi pracy w zespole,

otwa(oSi w podejSciu do podatnika.

znajomoSi obslugi komputera (pakiet MS Office)
dokladnoSi, rzetelnoSi oraz odpowiedzialnoSi.

{. Wvmasanc dokumen t\

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o6wiadczenia: o posiadaniu obyw-atelstwa polskiego.

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

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych. klauzula zgody kandydata na ptzetwarzanie 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 lnformacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabr6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentriw

Termin: do dnia.... *2..|cttgn 2023 r.

1. Funkcie ]rodstawowe wvkonvwane na stanowisku:



Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie lnformacvinvm Urzgdu Miejskiego u Biall mstoku.

ul. Slonimska I lub droga pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l.
15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-1.210.3.2023

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansriw Miasta".

6. Warunki n na stanon isku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas okeSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3600 - 3800 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydatriw do pracy

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

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/We (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll 19 22016

r., str. l, sprost. Dz. Urz.lJE. L 127 z 2018. str. 2) - (w skrocie ,,RODO"), informujg, 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 kontaktowae siQ z lnspektorem Ochrony Danych:

UrzEd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail bbilO un.bialvstok.ol

3. Dane osobowe bgdE przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6\a

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 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 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 an. I ust 1 RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji b9d4 przechowywane przez okres miesiqca

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

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoirczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bEdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

l7.Informesic jsde!@g:

c W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienio ogloszenia u'skalnik zotrudnienio os()b

niepelnosprau,nych v' jednostce, u' rozumieniu przepistiu' o rehobilitac.ii zuv'odou'ej

i spolecznei oraz zolrudnianiu os(ib niepelnosprat,nygfu, 1vy11esil powviei 6 96.

. Kondvdaci spelniajLlL'.v tlvmogdnid niezbgdne zostanu powiadomie ni o terminie kole.inego elaDu

naboru telefonicznie lub drogq elektronicznq.
. O/brt), kandydutiw zlolone ppJlqryllllg (lic4y sig data wplywu do Urzgdu!), v, sposdb inny nii

okrcllony u, ogloszeniu, bez komplctu v'ymaganych dokument6u, lub niebgdqce odpou'iedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowudzonym poslgprn'aniu.
o Dokumenty aplikacyjne kandydatbu, mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainlaresowane

v t.iqgu miesiqat tLl tlnio zakoilczenia procedury nuboru (Do Dodaniu numeru konkursu.

zo okazaniem dou,odu to1somoici) po t)czefniejslym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85. ll5-869-65-12). Po tym czusie zostunq komisyinie zniszczone.

o Szczegtilou,e zasudy postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqctmi odpou'ieclziq

na ogloszane nabory okreilone zoslaly w j l9 Zarzadzenia wewnelrzneso Nr 6l /18 Pre4,denta
Miastu Bialeqostoku z dnia 19 qrudnia 2018 r. w sorawie szczeq()lou)ych zosud i lrvbu
or:enrou,udzoniu nuhoru na u,olne slanowisko urzednicze. w lvm kierownicze stunov'iska
urzgdnicze.



przez Archiwum Panstwowe. Natomiast PanilPana dane osobowe przelvta.zane w ramach posiedzenia Komisji

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

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgdE 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

osoboul ch. ograniczen ia przetwarzania.

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

przetwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniEciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniern 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 przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. lch niepodanie

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

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