
Olsztyn, dnia 1 października 2018 r. 

 

Urząd Gminy Olsztyn 

Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin 

pokrewnych), 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

3) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows  

i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, 

4) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności 

przepisów dotyczących: 

a) rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,  

b) ustawy o samorządzie gminnym,  

c) ustawy o finansach publicznych, oraz rozporządzeń wykonawczych  do ustawy,  

d) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

e) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  

f) przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego oraz znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych 

w zakresie finansów, 

g) ustawy o podatku od towarów i usług, 

h)  procedur administracyjnych - Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacji 

podatkowej, 

i) przepisów obowiązujących w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, 

j) ustawy o pomocy publicznej. 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie i staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych na stanowiskach 

związanym z wymiarem podatków lub księgowością i obsługą podatku od towarów i usług, 

2) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia, 

3) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, 

4) odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku  

od środków transportowych dla osób prawych, 



2) ewidencja środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia, 

3) sprawy związane z podatkiem VAT, a w szczególności prowadzenie rejestru zakupu 

i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT, 

4) wystawianie faktur i rachunków uproszczonych w zakresie sprzedaży, dzierżawy  

i najmu mienia komunalnego itp.,  

5) księgowanie, sprawozdawczość oraz egzekwowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym: 

 wystawianie zalegającym upomnień, 

 wystawianie i kierowanie tytułów egzekucyjnych do urzędu skarbowego, 

6) sprawozdawczość budżetowa, w tym m.in.: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki 

budżetowej, bilans zbiorczego jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie 

zmian funduszu, analizy gospodarki finansowej Gminy, sprawozdania finansowe z realizacji 

budżetu. 

 

4. Warunki pracy na stanowisku: 

a) praca na pełny etat, 

b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 

z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn, 

c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 

d) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy), 

e) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu. 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6 % 

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

a) życiorys (CV), 

b) list motywacyjny, 

c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie  

o stanie odbytych studiów), 

d) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

e) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, 

o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności  

do dokonywania czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem 

f) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:  

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji 



podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, 

których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.” 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, 

s. 1), w skrócie „RODO”): 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, 

Pl.Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-

256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl 

3) Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie 

na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. poz. 1000). 

4) Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a”  RODO. 

5) Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne. 

6) Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 

zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

7) Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. 

8) Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Olsztyn dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

7. Dokumenty w kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko – REFERENT W REFERACIE 

FINANSOWYM” należy składać do dnia 17 października 2018 roku na adres Urzędu Gminy Olsztyn,  

Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.  

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Gminy oraz na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie. 


