
URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 

(Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew) 

 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków 

 

1. Wymagania niezbędne:  

 wyższe studia kierunek ekonomia lub zarządzanie, administracja i podyplomowe 

(rachunkowość, finanse publiczne lub analiza finansowa), 

 co najmniej 5 letni staż pracy 

Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, 

nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i 

umyślnie popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, cieszyć się nienaganną opinią, 

posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. 

 

2. Wymagania dodatkowe:  

 znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077  

z późn. zm.), ustawy Ordynacja podatkowa (j.t. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.),  

 dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność, umiejętność kojarzenia spraw i powiązań 

między nimi, umiejętność kierowania zespołem ludzi i tworzenia właściwych relacji 

międzyludzkich, 

 znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, 

znajomość zasad rachunkowości dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego  

i jednostek sektora finansów publicznych.. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 kierowanie pracą Wydziału, 

 prowadzenie księgowości organu finansowego budżetu miasta, 

 sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, 

 koordynowanie prac związanych z księgowością podatków i opłat lokalnych, 

 nadzór nad głównymi księgowymi podległych jednostek,  

 przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia 

harmonogramu dochodów i wydatków. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 podpisane odręcznie list motywacyjny oraz curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy 

zawodowej,  

 kserokopie świadectw pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu),  

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje  

i umiejętności,  

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,  

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

5. Informacje dodatkowe: 

 

Informacja o warunkach pracy:  



 miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego, ul. 30 Stycznia 1, budynek zaopatrzony jest w 

windę,  

 bezpieczne warunki pracy,  

 wymiar czasu pracy – pełny etat,  

 stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.  

 

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę 

przygotowawczą, o której mowa w art.19 ww. ustawy. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w  Urzędzie Miejskim w Tczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Tczewie lub pocztą na adres Urzędu: 83-110 Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Budżetu i Podatków  

w terminie do 18 stycznia 2019 roku.  

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Tczewie w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. 

 

 

Prezydent Miasta Tczewa  

 

     Mirosław Pobłocki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych w procesie rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679  

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 informuję, że:  

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Tczewa z siedzibą 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie, 83-110 Tczew, Pl. Marsz. J.Piłsudskiego 1,  

2) można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, e-mail: inspektor@um.tczew.pl,  

3) podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na aplikowane stanowisko,  

4) podanie danych osobowych dot. adresu e-mail oraz numeru telefonu nie jest 

obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z Panem/Panią i umożliwi sprawne przeprowadzenie 

procesu rekrutacji.  

W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pana /Pani zgody przed jej cofnięciem,  

5) w momencie wyłonienia Pana/Pani na wolne stanowisko w procesie rekrutacji Pana/Pani 

dane mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych,  

6) Pana/Pani dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną 

usunięte po wyczerpaniu okoliczności określonych w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom ani do 

państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych,  

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania uzupełnieniami, przenoszenia i usunięcia,  

a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

9) przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem 

ww. danych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

lub profilowaniu 
 


