
B U R M I S T R Z 
Miasta i Gminy Białobrzegi 

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze  

 
INSPEKTOR 

W WYDZIALE FINANSOWO-BUDŻETOWYM 
URZĘDU MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH,  

PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9 
   

umowa o pracę  na czas określony z możliwością zatrudnienia  
na czas nieokreślony,  wymiar czasu pracy – 1 etat  

 
I. Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych; 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
3. wykształcenie wyższe ekonomiczne; 
4. co najmniej 3 letni staż pracy; 
5. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  
6. nieposzlakowana opinia; 
7. znajomość przepisów: Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych; 
8. znajomość podstawowych zasad opodatkowania i obejmowania składkami 

ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i na Fundusz Pracy dotyczących 
wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zlecenia i umów o dzieło; 

9. umiejętność obsługi MS Excel; 
10. umiejętność obsługi programu Płatnik.   

 II. Wymagania dodatkowe: 
1. doświadczenie na stanowiskach związanych z płacami; 
2. samodzielność w realizacji zadań i stosowaniu prawa; 
3. rzetelność, cierpliwość, pracowitość; 
4. umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w tutejszym Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.   

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Sporządzanie list płac pracowników jednostek oświatowych (wynagrodzenia, zasiłki, 

nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z ZFŚS i inne) wraz ze 
sprawami potrąceń z płac. 

2. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji płacowej np. karty wynagrodzeń, karty 
zasiłkowe. 

3. Rozliczanie i sporządzanie list wypłat dotyczących umów zlecenia i o dzieło w 
jednostkach oświatowych. 

4. Prowadzenie spraw dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i 
Fundusz Pracy w jednostkach oświatowych (naliczanie, terminowe przelewy, 
sporządzanie i korygowanie deklaracji, raportów i zgłoszeń itp.). 



5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych                             
w jednostkach oświatowych (naliczanie zaliczek, terminowe przelewy, informacje                          
i zeznania roczne, pobieranie niezbędnych oświadczeń itp.). 

6. Prowadzenie spraw związanych z emeryturami i rentami w jednostkach oświatowych                 
(sporządzanie właściwych dokumentów dla pracowników, byłych pracowników, 
pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych, ewentualna korespondencja                  
z ZUS itp.).   

7. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i dochodach pracowników. 
8. Prowadzenie spraw związanych z zajęciami wynagrodzeń pracowników na podstawie 

tytułów egzekucyjnych. 
9. Przygotowywanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych sporządzanych 

przez jednostki oświatowe. 
10. Bieżące wyliczanie zaangażowania płac (i pochodnych) w jednostkach oświatowych. 
11. Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami, przechowywanie dokumentacji 

dotyczącej płac. 
12. Okresowa analiza funduszu płac pod kątem wykorzystania środków w stosunku do 

planu. 
13. Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń i 

pochodnych od wynagrodzeń w oświacie. 
14. Ewidencja dochodów jednostek oświatowych i przygotowywanie sprawozdań w tym 

zakresie. 
15. Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika zajmującego się ewidencją dochodów 

Urzędu innych niż z tytułu podatków i opłat. 
 IV. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny i życiorys (CV), 
2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, 
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
6. oświadczenie o: 

a) pełnej zdolności do czynności prawnych 
b) korzystaniu z pełni praw publicznych 
c) posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

7. oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
(zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dostarczone przed 
nawiązaniem stosunku pracy), 

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla 
potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.). 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w terminie do dnia 10.06.2016 r.  
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9,                  
pokój nr 23 – w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: 
INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO-BUDŻETOWYM”. 
 Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na 
procedurę rekrutacji. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie 
udziela się.  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po  wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  



Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze zatwierdzonym Zarządzeniem                          
Nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 9 listopada 2011 r.   
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.bialobrzegi.pl , na stronie internetowej www.bialobrzegi.pl oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.  
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z dokładnym przebiegiem 
kariery zawodowej) winny zawierać klauzulę: Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).  
 
 
               Burmistrz 
                            Miasta i Gminy 
 
                   Adam Bolek 
 
 
Białobrzegi, dnia 31 maja 2016 r. 

 
  
  
    
  
  
 


