
BURlViISTRZ GMINY
IWONICZ-ZDROJ

ZARZĄDZENIE NR 16.2022
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 10 październtka2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. l l i aft. l3 ustawy zdnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z2022 r. poz.530) oraz zarządzenia nr 141201l Bunnistrza Gminy lwot:^icz-Zdrój zdrńa
25 pażdziernika 20l l r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska
ul,zędnicze, w tym kierowrlicze stanowiska urzędrricze

zarządzam, co następuje:

§ 1. l. Ogłasza się nabór karrdydatów na wolne stalrowisko urzędnicze: referent ds. płac w Referacie
Oświaty.

§ 2. Szczegółowe waluttki rraboru na wolne stanowisko urzędnicze, o któlynr mowa w § l, okleślone
zostały w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podjęcia i podlega ogłoszenitl na stronie internetowej
lnforrnacji Publicznej www.bip,iwonicz-zdroj.pl oraz na tab|icy infonnacyjrlej w Urzędzie Gnrirry
Zdró1,

Bunnistrz miny icz-Zdrój

Biuletynu
Iwonicz-
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l]URlvlISTRZ GMINY
IWONICZ-ZDROJ

Za|ącztlik do zarządzetlia Nr l 6.2022

B ltrt-lr i strza Grn iny lwonicz-Zdrój

z dnia l0 październikaZ}22 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

B u.nnis lrz Gm in1l Iw oni c z,Zdr (lj

ogłasza konkurs na v,olne slanowisko u,zęclnicze

w Urzędzic Gminy w lwoniczu-Zdrryju

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Grniny w lwoniczll-Zdroj u, Al. Słoneczn a 28, 38-440 Iw ot,ticz-Zdró1

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Ret'erent ds. płac w Referacie Oświaty

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1. sporządzanie list płac w progratnie Płace dla nauczycieli i pracowrrików niepedagogicznyclr
zatrudnionych w placówkach oświatowyclr prowadzonych przez Gnrinę lwot,ticz-Zdrój,

2. sporządzarrie list inrrych wypłat związanych z działalnością szkół (rn.in. świadczenia socjalne),

3.sporządzanie przelewów na konta osobiste pracowllików obsługiwanych placówek oraz wszelkicl-t
potrąceń dokonywanych na listach płac,

4. wydawan i e zaświadczeń d otyczących wynagrodzeli pracowników,

5. rozliczarńe rachunków ztytułu umów zleceti i umów o dzieło,

6, prowadzenie rozliczeń składek ZUS oraz innych świadczeń i deklaracji rozliczeniowych dla ZUS,

7. obsługa Platforrny Usług Elektronicznyclr ZUS-PUE,

8. naliczanie i odprowadzarrie składek PPK,

9. sporządzanie rocznyclr deklaracji podatkowych PIT,

1 0. sporządzan ie deklara cji r ozliczeniowyclr PF RON,

l 1, sporządzallie sprawozdań dotyczących spraw płacowych.

IV. Wymagania stawiane kandydatom:

Wylllagall ia rl iezbędlle :

l. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyzsze magisterskie na kięrttnktt ekotromia, administracja,

3. brak skazania prawomocl,Iynr wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lLrb

unlyślne przestępstwo skat,bowe,

4. posiada pełrrą zdolność do czynności prawrrych oraz korzysta z pełrri praw publicztryclr,

5. posiada nieposz|akowaną opinię,

6. posiada tnitlitnum 3-|etrri staz pracy, w tym doświadczenie na statrowisku związanylll z prowadzeniem
plac

Wyrnagania dodatkowe:

a) zrrajomość przepisów prawa w zakresię realizowanych zadań, a w szczególności zagadrrieri zawartyclr w:

- ustawie Karta Naltczyciela,
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- ustawie Kodeks pracy,

- ustawie o pracownikaclr samorządowych,

- ustawie Prawo oświatowe,

- r-rstawie o samorządzie gminlrym,

- ttstawie o ochronie danych osobowyclr,

- ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

b) znajomość przepisów podatkowyclt (w tym spol,ządzania dokLrmentów PlT),

c) unriejętrrość sporządzaLria list płac (w tytn naliczanie zasilków zubezpieczenia społecztrego),

d) dobra znajonrość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

e) zrrajomość obsługi programu ,,Płatnik",

f) zrrajoność progralntl Vulcan - Płace.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca na pełny etat w Urzędzie Gnriny w lwot-liczl"t-Zdroju w potnieszczeniach bittrowych, praca
jednozmiar-rowa w równowaznynl systernie czasu pracy, praca w zespole, praca przy komputerze powyzej
4 godzirr dziennie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy tra stanowisku urzędniczynr zostanię zawarta
LllTowa o pracę na czas określony, nie dluższy niż 6 m-cy (w tym czasie odbędzie się słuzba przygotowawcza,
zakoilczona egzaminem, którego pozytywny wyrrik jest warurrkiem dalszego zatrudnienia) - art. 19 w związku
z aft.. l6 ust. 2 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o placownikach sanrorządowyclr.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionyclr w Urzędzie Gminy lwonicz-Zdrój wg stanu
na tniesiąc poprzedzający tlriesiąc ogłoszenia konkursu wynosił więcej niż 60ń.

VII. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys wraz z opisem rrauki i pracy zawodowej,

3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnietrie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie inrrych dokumentów lub
zaświadczeti, które mogą mieć znaczęllle przy rozpatt,ywaniu ofer1 (dyp|om lub zaświadczenie o odbytych
studiach, kursach),

5. kserokopie dokuIlrentów potrvierdzających staz pracy (świadectu,a pracy, a w przypadkLr trwającego
zatrudtrienia zaśrviadczenie o zatrr.rdnieniu zawierające okres zatrudnienia), dokument potwierdzający pracę na
stanowisku płac,

6. podpisane oświadczerrie kandydata:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawrrych oraz korzystaniu z pełni praw prrblicznyclr,

- o posiadanym obywatelstwie,

- ze posiada nieposzlakowarrą opinię,

- że rię był skazarry prawolllocl,lyln wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lLrb

umyślne przęstępstwo skarbowe.

Ww. oświadczenia powillr1y zalvierac klauzulę wynikającą z art.233 k.k.
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7. podpisane oświadczenie o wyrazenitt zgody lla przetwarzanie danych osobowyclr w celu
przeprowadzenia naboru i arclriwizację dokLrmentów ap|ikacyjrrych, zawierające klaLlzrrlę:. ,,Wyrażatn zgodę na
przehuarzanie ruoicll dan)lch osobov)łcll zav,arOlcll w niniejszllch dokunentach aplikacy.jnych dla prltrzeb
niezbęclrylclt do realizacji procesu rekrlłac.ji (zgodnie z Rozpol,zqdzeniem parlamenlu Europejskiego i Rady
LlE 201ó/679 zdnia 27 lcyvielnią 20]6r. wsprawie ocllrony osrib.fizllcznllch wzv,iqzku zprzetwcu,zanienl
danyęfu osobowych i w sprawie swobodnegrl pl,zepll,wtł takich danych orąz uclrylenia dy,ektyu,y 95/46/WE) "

8. podpisane oświadczenie:

a) admir-ristratorem moich danyclr osobowyclr jest Urząd Grrriny w lwoniczlt-Zdrojtt, A|eja Słorreczna 28, 38-
440 lworricz-Zdrój. W przypadkLr pytań o swoje dane osobowe n]ogę skotrtaktować się z Inspektorem
Oclrrony Dallyclr, pisząc tla adres e-mail : iod@ug,iwonicz-zdroj.pl ;

b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego
przeprowadzenia procedury związane1 zrea|izacją procesll nabortt na wolne staIlowisko urzędnicze, w tynr
wolne kierowt-licze stanowisko urzędnicze w Ulzędzie Gminy w lworliczl_t-ZdrojLr. Zgoda trloże zostać
wycof-arra w dowolnym motnencie poplzęz złożotlą na piśnlie prośbę w Ref-eracie Orgarrizacyjrro-
Adlnirristracyjnynr, pok. 20 l . Nie ma to wpływu na zgodność z praweln przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofllięcien;

c) przysługrrje nri prawo żądania dostępu do treści nroich danyclr, prawo do ich sprostowania, usttnięcia lub
ogran i cze n i a pr zetw ar zania

d) w przypadkLr porvzięcia infonnacji o nielvłaścirvyrn przetwarzaniu moich danych przez Adnilristratora
przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie lnoiclr danych osobowyclr do Prezesa Urzędu
Ochrony Danyclr Osobowyclr oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwal,zania1'

e) podstawą plawną przetwarza1,1ia moich danych osobowych do celów naboru przez Urząd Gminy
w lwoniczl-t-ZdrojLr jest ustawa zdnia26czerwca 1974r. - Kodeks pracy onz ustawa zdnia2l listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wszystkie oświadczenia, list lrotywacyjrry, zyciorys powinny być własnoręcznie podpisane, kserokopie
przedłożonyclr dokumetrtów powir-rny być poświadczonę przęz karrdydata za zgodność z oryginałenr pod
ry gorem nieuzyskani a pozytywnej oceny fonnal nej,

VIII. Składanie ofert:

1. Oferty na|eży składać w zatlrkniętyc|r kopertaclr z dopiskiern:

"*",u;;,lx;Jt;ff;"#,:,.:iffi ,fiffij,:L*il;i#"H;-Ęośrviatyo'

Al. Słoneczna 28,38-440 |wonicz-Zdrój w godzinach:
poniedziałek 7:00-17:00, wtorek śrorlu czwurtek 7:0()-t 5:00, piqtek 7:00-13:00

lub przesłuć pocztq nu adres: Urzqd Gminy, Aleju Słonecznl 28 38-440 lwonicz-Zdrój

2. Koperta powinna być opatrzorla danyrni korrtaktowyrni osoby składającej ot-ertę.

3. Termin składania ofert upływa 21.10.2022 r. o godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym tertninie, nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje organizacyjne:

1. Podanie danych osobowych kandydata jest wyrnogietn ttstawowym. Podanie danych osobowyclr jest
dobrowolne, jednakże iclr niepodatrie ttnietlozliwia udział w procedurze naboru. Dane osobowe nie będą
przekazy w ane i nnym od biorcom.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkltrsowa powołana przez Burmistrza Gminy lwotlicz-Zdrój.

3. Rozpatrzenie ofert oraz rozl1lowę kwa|ifikacyjną itest zwiedzy zkandydatatni przeprowadzi komisja
konkursowa.

4. Na roztnotvę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci, którzy spełnią wymagania fortnalne
i zostaną dopuszczeni do kolejrrego etapu konkltrsu.

5. O terrninie rozrllowy kwalitrkacyjrrej karldydaci będą poinfonnowanitelefonicznie.
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6. Infbrmacja o wynikaclr nabolu zostanie ltpowszeclrniona na stronie BlP Gmi lw ot,ticz-Zdrój oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w lwoniczu-Zdroju.
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