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OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W 
URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE Kawęczyn 48 
 

Stanowisko urzędnicze: ds. podatków i opłat 

 

1. Wymagania formalne (niezbędne): 

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych;  

b) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o 

pracownikach samorządowych; 

c) posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku; 

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.  

e) wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne; 

f) nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania dodatkowe:  

a) dodatkowo punktowane: znajomość zasad planowania działalności jst, 

zagadnień finansów publicznych, podstawowych zasad ordynacji podatkowej; 

b) ogólna znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu 

postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o pracownikach 

samorządowych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o funduszu sołeckim; 

c) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy, 

d) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach,  

e) sumienność, 

f) umiejętność organizacji własnej pracy, 

g) odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista, 

h) dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy, 
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i) biegła obsługa komputera i Internetu 

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Sporządzanie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz kompleksowa obsługa tej opłaty. 

2. Kompleksowa obsługa podatku od środków transportowych (w tym 

wymiar, ewidencja, udzielanie ulg, egzekucja). 

3. Obsługa rachunku bankowego prowadzonego w zakresie danych 

osobowych, opłaty śmieciowej i podatku od środków transportowych. 

4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej: kwartalnej, półrocznej i 

rocznej w zakresie stanowiska, 

5. Prowadzenie księgowości analitycznej wydatków w ramach środków 

funduszu sołeckiego; 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

a. Forma zatrudnienia- umowa o pracę; 

b. Wymiar zatrudnienia- 1/1 etatu; 

c. Termin zatrudnienia- listopad/grudzień br. 

d. Wynagrodzenie- zgodnie z przepisami szczególnymi; 

e. Rodzaj pracy- praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin 

dziennie; 

f. Miejsce pracy- budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na 

pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób 

niepełnosprawnych oraz parking znajdują się przy wejściu B do budynku, 

dostęp do stanowiska pracy jest swobodny. 

5. Wskaźniki zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co 

najmniej  6%. 

 

6. Wymagane dokumenty: 
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a) list motywacyjny, 

b) życiorys – curriculum vitae, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym świadectwa 

pracy itp), 

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, 

certyfikaty, referencje itp.), 

f)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 

oferowanym stanowisku pracy 

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych, 

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

j) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

k) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej urzędu), 

l) Podpisana klauzula informacyjna o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula 

powinny być czytelnie podpisane przez kandydata/tkę . 

  

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność 

z oryginałem.  

 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu 

Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy 
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naboru na stanowisko urzędnicze: ds. podatków i opłat w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godziny 15:00. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, 

nie będą rozpatrywane.  

 

8.  Przepisy końcowe:  

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą poddani rozmowie 

kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Kawęczynie. 

 

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a 

następnie niezwłocznie zniszczona. 

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o 

wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście 

przez kandydata. 

  

 

                                      

       Wójt 

/-/Jan Nowak 
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 
ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane kontaktowe 

………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, tel.,adres) 

 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku) 

………………………………………………………………………………………….……….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………… 

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełninia wiedzy lub umiejętności) 
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6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do 

wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………… 

(okres zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

 

 

 

…………………………………………………….                  

  (miejscowość i data)     

 

…………………………………………………………………. 

  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE 
REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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, dalej: RODO) informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn 

reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

tel. 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  

2. W Urzędzie Gminy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji  

na stanowisko: ds. podatków i opłat, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, 

jeśli będzie  

to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Będziemy 

przekazywać dane wyłącznie innym odbiorcom danych tj. osoby wnioskujące o 

dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej.  

5.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) Dokumenty aplikacyjne złożone w związku z naborem przez kandydata 

wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego w Urzędzie zostają dołączone 

do jego akt osobowych. 
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b) Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru, 

które mogą być powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego 

obsadzenia tego samego stanowiska pracy, podlegają zniszczeniu po upływie 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. 

c) Oferty pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi w terminie 10 dni po 

zakończeniu procedury naboru.  

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

8.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9.  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie 

z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody.  

10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących.  

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

a. obowiązkowe w zakresie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w 

prowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy. 

b. dobrowolne w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się o 

zatrudnienie np. zainteresowania. 

c. dobrowolne w zakresie złożenia kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność – w przypadku, gdy w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 

pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 

kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 

znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania 
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niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 

Kandydat, który zamierza skorzystać z w/w uprawnienia jest obowiązany do 

złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność, co wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

13. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

…………………………………………………………………………… 

                    Data i podpis kandydata 
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