
Andrzejewo, dnia 21 września 2012 r. 

OK.2110.1.2012 

 

Wójt Gminy Andrzejewo 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  

podinspektor ds. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych i kadr 

w Urzędzie Gminy w Andrzejewie 

07-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36 

 

 

1. Wymagania konieczne: 

1) określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 

2) wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne; 

3) znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy o pracownikach 

samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego                 

w razie choroby  i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz przepisów wykonawczych; 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku; 

7) nieposzlakowana opinia; 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie na stanowisku obejmującym zagadnienia ubezpieczeń społecznych, 

kadrowe, rozliczeń podatkowych;  

2) umiejętność interpretacji przepisów prawnych; 

3) obsługa programu komputerowego PŁATNIK oraz programów kadrowo-płacowych; 

4) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; 

5) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu; 

6) wysoka kultura osobista; 

7) dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochód  

do dyspozycji. 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone                      

do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku: 

1. stosowanie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw,               

w szczególności: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy                

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby                           

i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

2. przygotowywanie i realizacja procesu naboru na wolne stanowiska pracy; 

3. prowadzenie procedury związanej ze służbą przygotowawczą pracowników; 

4. prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników 

Urzędu Gminy w Andrzejewie; 

5. prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników jednostek organizacyjnych gminy, 

wymaganej przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi; 

6. kompletowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia 

dokumentacji kadrowej oraz właściwego naliczania wynagrodzeń; 



7. sporządzanie list plac, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Wójta 

Gminy Andrzejewo, sporządzaniu sprawozdań do GUS oraz deklaracji PFRON, 

prowadzenie rozliczeń oraz uzgodnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

8. sporządzanie dla celów skarbowych informacji o dochodach oraz pobranych 

zaliczkach na poczet dochodowy PIT-4A, PIT-8A, PIT-11, PIT-40 oraz innych 

według potrzeb; 

9. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach; 

10. sporządzanie deklaracji PFRON oraz sprawozdań do GUS; 

11. ustalanie uprawnień do świadczeń pracowniczych z ZFŚS; 

12. koordynowanie działań związanych z przestrzeganiem przepisów BHP                                

i przeciwpożarowych w urzędzie; 

13. współpraca przy przygotowywaniu całości dokumentacji dotyczącej umów stażowych, 

prac interwencyjnych, praktyk, a także bieżące prowadzenie spraw związanych                           

z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników i stażystów; 

14.  sporządzanie wewnętrznych zarządzeń jednostki w zakresie kadrowo-płacowym; 

15. właściwe prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami i zarządzeniami 

wewnętrznymi; 

16. współpraca z radcą prawnym w zakresie merytorycznego obszaru swojego działania. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku: 

- praca biurowa, wyjazdy służbowe; 

- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne: miejsce wykonywania pracy znajduje 

się w budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie, przy ul. Warszawskiej 36, 07-305 

Andrzejewo, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo; 

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP pracownik jest szczegółowo 

zapoznawany z warunkami środowiska; 

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie 

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy  niż 

6%. 

6. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

2) życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej; 

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy; 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na proponowanym stanowisku; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji;  

6) ewentualne opinie z miejsc pracy lub referencje. 

7) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie; 

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza 

korzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). 

 

 



Po weryfikacji dostarczonych dokumentów, z kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa 

kwalifikacyjna. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs  

na stanowisko podinspektora ds. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych i kadr”                     

w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie w terminie do 3 października 2012 r. do godz. 

15.30. 

Ofertę można przesłać na adres Urzędu (Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 

07-305 Andrzejewo) pocztą, listem poleconym – decyduje data wpływu do Urzędu. 

 

7. Dodatkowe informacje: 

1) kontakt z komisją konkursową: tel. 86 271 70 03; 

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane; 

3) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali 

się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie (http://www.bip.andrzejewo.pl); 

4) o terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani odrębnie; 

5) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku 

Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy w Andrzejewie (http://www.bip.andrzejewo.pl); 

 

Wymagane dokumenty, list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: 

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 (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

  

    Wójt Gminy 

Michał Rutkowski 

http://www.bip.andrzejewo.pl/

