
ZARZĄDZENIE NR 133/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pysznicy jak załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Pysznica oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt

Łukasz Bajgierowicz

Id: CE605BCE-A433-4298-968F-BF36C250F05B. Podpisany Strona 1



  

                                Załącznik do zarządzenia Nr 133/2019 

                                Wójta Gminy Pysznica 

                                 z dnia 9 września 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy PYSZNICA ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze. 

 

Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy w Pysznicy 

ul. Wolności 322 

37-403 Pysznica 

 

Określenie stanowiska urzędniczego: 

 

inspektor ds. spraw egzekucji podatków i opłat 

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

 

wymagania niezbędne:  

 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

 nieposzlakowana opinia, 

 wykształcenie wyższe, 

 co najmniej 3 letni staż pracy. 

 

 

wymagania dodatkowe: 

 umiejętność interpretacji przepisów prawnych, 

 ogólna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, KPA, 

ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym, o podatku 

rolnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o finansach publicznych, o opłacie 

skarbowej, 

 rzetelność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność, 

 dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tematyce związanej 

z zadaniami stanowiska pracy, 

 biegła znajomość obsługi komputera,  

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

  

1. Prowadzenie kontroli podatkowych; 

2. Rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń, ulg, zwolnień i przesunięć 

terminów płatności w zakresie zobowiązań podatkowych i opłat; 

3. Rozpatrywanie odwołań wnoszonych od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat 

i przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy; 
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4. Prowadzenie spraw w zakresie egzekucji zaległości podatkowych: 

a. wystawianie upomnień dla zalegających podatników, 

b. sporządzanie tytułów wykonawczych oraz przesyłanie ich do organu egzekucyjnego, 

c. monitorowanie i nadzór ścigania należności przez komornika, 

d. zabezpieczanie zaległości podatkowych poprzez kierowanie wniosków do sądu 

o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, ustanawianie zastawu skarbowego, 

e. prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów egzekucyjnych, 

f. rozpatrywanie podań podatników w sprawie ulg w zapłacie zaległości podatkowych tj. 

umorzenia, odraczania lub rozłożenia na raty (badania stanu majątkowego, analiza 

zebranych dokumentów i opracowanie decyzji), 

5. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

6. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych; 

7. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach; 

8. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej: 

 

Warunki pracy: 

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 

2) praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy przy komputerze z monitorem 

ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń 

biurowych, w zakresie niezbędnym  do wykonywania zadań na stanowisku;  

3) budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

W miesiącu sierpniu 2019 r.  w Urzędzie Gminy w Pysznicy, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych nie osiągnął 6%. 

 

Wymagane dokumenty:  

1) list motywacyjny, 

2) życiorys (CV), 

3) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia), 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone za zgodność       

z oryginałem), 

5) kserokopie świadectw pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem),  

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ( poświadczone za zgodność 

z oryginałem), 

7) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – 

załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

10) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do 

ogłoszenia), 

11) oświadczenie o stanie zdrowia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia), 

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte 

są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

13) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Gminy 

w Pysznicy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
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osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd 

Gminy w Pysznicy przez okres najbliższych 6 miesięcy, 

14) oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 12) do 13) 

mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: 

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich 

w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Gminy w Pysznicy przez okres 

najbliższych 6 miesięcy. 

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane 

obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

Data, podpis: 

……………………………………… 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej : 

„Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor ds. spraw egzekucji podatków i opłat” - osobiście 

w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)  

od dnia 9 września 2019 r. do 23 września 2019 r. do godziny 15.00 

Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Postępowanie składać się będzie z II etapów : 

I etap – złożone oferty poddane zostaną analizie w celu porównania danych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. 

 

O terminie przeprowadzenia II etapu  naboru ( teście i  rozmowie kwalifikacyjnej ) osoby spełniające 

wymogi formalne będą powiadomione indywidualnie. 

 

Postępowanie będzie przeprowadzone również w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych 

przez jednego kandydata. 

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz 

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

 

Wójt Gminy Pysznica 

 

Łukasz Bajgierowicz 
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Klauzula Informacyjna 
  

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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) – zwanego dalej RODO - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 

jest: Urząd Gminy w Pysznicy jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy 

wykonuje Wójt Gminy Pysznica,  

adres: ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica. 

2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby  

lub pisząc na adres e-mail ug@pysznica.pl, 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez adres email:  iod@pysznica.pl  lub korespondencyjnie na wyżej 

wskazany adres Urzędu Gminy Pysznica, 

4.  Cel i podstawy przetwarzania. 
 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1, będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze inspektor ds. spraw egzekucji podatków 

i opłat w Urzędzie Gminy w Pysznicy2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie 

zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Pani/Pana dokumentach 

rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1  art. 22 i art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040); art. 6 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), 
2art. 6 ust. 1 lit. b  RODO; 
3art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
4art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Odbiorcy danych osobowych:  
Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

6. Okres przechowywania danych. 
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. 

 

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez  6 miesięcy. 

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą.  

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

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

do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), 

8. Informacja o wymogu podania danych. 
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Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy, ustawą z dnia 

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć 

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 
W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

10. Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego. 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

Administrator Informuję o obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych 

osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1282). 
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                                                                                                                Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

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) 

 

 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 uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy    

    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).................................................................... 

    ........................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................ 
                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 

                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  

    szczególnych……………………………………………………………………………………………………… 

    ........................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................ 

 

 

 

                 

 

                           

  .........................................                                   ..........................................................................      
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                               
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                                                                                                           Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

 

 
 ..............................................                                                                                                                .................................................. 

            imię i nazwisko                                                                miejscowość, data 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

 

I) 

Oświadczam, że *…………………………… obywatelem polskim zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 
                                                           ....................................................... 
                                                                                    podpis 

 

 

 
II)  

Oświadczam, że **...................................... pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 
                                       ............................................................. 

                                                                                                   podpis 

 

 

 
III)  

Oświadczam, że ***.......................................  skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

 

 
                                                          ........................................................ 

                                                                                   podpis 

 

 

 
IV)  

Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowana opinią zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych.  

 

 
                                                          ........................................................ 

                                                                                   podpis 

 

 

 

 
* należy wpisać: jestem/ nie jestem 

** należy wpisać: posiadam/ nie posiadam  
*** należy wpisać: byłam/byłem lub nie byłam/ nie byłem 
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                                                                                                           Załącznik Nr 3 do ogłoszenia 

 

 

 
………………………………………….                                                                                               .................................................. 
            imię i nazwisko                                                                miejscowość, data 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. 

egzekucji podatków i opłat. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

data i własnoręczny podpis 
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