
Zarządzenie Nr „M./2020
Wójta miny Rewal

z dnia .;... stycznia 2020r.
w sprawre ogloszenia naboru na wolne stanowrsko urzędnicze.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r :) samorządzte o samonadzie gmmnym (t.). Dz. U. z
2019 r poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 11 ust, 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282) zarządzam co następuje:

51

1. Oglasza się II nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - audytora wewnętrznego
w UrzędzieGminy Rewal.

2. Wymagania i kwalifikaqe, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób
ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone
zostały w ogloszeniu o naborze, stanowiacym zalącznik do niniejszego zarządzenia.

gz

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

WO]! ny

KonstantyTb OŚWIęCImSkl

Akceptacja pod względem prawnym:

Rozdzielnik.
1 Oryginal. Referat Organizscymo-Admtmstracyjny Urzędu
2 Kopia uzytkowa www mg rewal gi. intranet



Zalaariik do Zarządzenia Nr (fl/2020
Wójta Gminy Rewal z dnia 1 zstyczriia zuza:,

Ogloszenie Wójta Gminy Rewal
o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze

audytor wewnętrzny

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewrcza 19, 72-344 Rewal

Określenie stanowiska urzędniczego:
samodzielne stanowisko — audytor wewnętrzny

III.
1.

Wymagania związaneze stanowiskiem
Mmagania niezbędne.

1) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami
art. 286 ust. 1 pktl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) - obywatelstwo państwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub innego państwa, ktorego obywatelom, na podstawie
umów miedzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego. przysluguje prawo
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pelna zdolność do czynnoścr prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych,
3) brak skazania kandydata prawomocnymwyrokiem sądu za umyślne przestepstwo ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wyzsze wyksztalcenie,
5) posiadanie zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o nnansach publicznych nastepujacych

kwalińkacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyńkatów: Certińed Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing

Professional (CGAP), Certińed Information Systems Auditor (CISA), Association of
Chartered Certined Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),
Certification in Control Sell Assessment (CCSA), Certified Financral Services
Auditor (CFSA) lub Chartered Financral Analyst (CFA), lub

b) zlozony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powolaną przez Ministra Finansów,
lub

c) uprawnienia bieglego rewrdenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie srę

dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego,
wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu byla
uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami , do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Za praktykęw zakreSie audytu
wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa Slę udokumentowane przez
kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy
nie mniejszym niż 1/2 etatu, zwiazanych z przeprowadzaniem audytu
wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; realizacja czynności
w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi srodkami z pomocy udzielanej przez
państwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
o którym mowa w ustawa z dnia 16 listopada 2015 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz U.Z 2019r poz 768 z póżn. zm ), nadzorowanie lub
wykonywaniemczynnoścr kontrolnych, o ktorych mowa w ustawie z dna
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej izbie Kontroli (Dz. U. z 2019r. poz. 2189 ze zm.)



6) nieposzlakowana opinie,
7) co najmniej 3 letni staz pracy wjednostkach administracji publicznej na stanowrsku

zwrązanymz przeprowadzaniem audytu,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyzszym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe '

1)

2)

w )

8)

znajomość regulacji prawnych zakresu m in,: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o
pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz kodeks
postepowania administracyjnego i prawo zamówreń społecznych,
znajomośc standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
- Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy
Ministra Rozwoju i Finansowz dnia 15 grudnia 2016 r„ poz 28);3)
znajomosc standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora ńnansow
publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84)
umiejętność logicznego I analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz
przeprowadzania analiz,
umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
umiejetność przeprowadzania analizy dokumentów i formulowania wnioskow,
komunikatywność,wysoka kultura osobista, obiektywizm, staranność, odpowiedzialność,
terminowość, rzetelność , dyspozycyjność, zaangażowanie, systematyczność, odporność
na stres, gotowość, umiejętność pracy pod presja czasu,
prawojazdy kategorii B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz

wjednostkach organizacyjnychGminy Rewal zgodnie ze standardami audytu dla
jednostek sektora finansów publicznych

Ocena zgodności dzralalnościUrzędu oraz jednostek organizacyjnychGminy Rewal
z przepisami prawa oraz obowiązującymiw Urzędzre ijednostkach procedurami
wewnętrznymi.

Ocena efektywnosm i gospodarności podejmowanych dzialari w zakresie systemów
zarządzania i kontroli oraz wiarygodności sprawozdań nnansowych i sprawozdań
z wykonania budżetu przez sprawdzenie zasad rachunkowości, zgodnosci zapisów
w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi

Przeprowadzanie oceny funkcjonowaniasystemu kontroli zarządczej a w razie potrzeby
prowadzenie niezbędnych szkoleń i udzielanie wskazowek usprawniających system,
zwlaszcza w obszarach zadań wrażliwych

identyfikacja i analiza poszczególnych grup ryzyka, wprowadzenie metod i instrumentów
oceny ryzyka, okreslenie rodzaju ryzyka i skali Zagrożenia, planowania procedur,
wprowadzania dzialan sluzących minimalizacji ryzyka, wskazania innych zagrozen,
nieprawidłowości, nierzetelności w wykonywaniu zadań publicznych.

Przedkladanie sprawozdań na temat celu dzratania audytu, uprawnień,
odpowiedzralnoŚCi oraz stopnia wykonania planu.

Opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

Prowadzenie bieżących istatych akt audytu wewnętrznego.

Wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego.



V.

VI.

10. Sponądzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu.

11. Przygotowywaniesprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań.

12. PrzygotowywanieprocedurWewnętrznych w zakresie audytuWewnętrznego.
13. Przygotowywaniezawiadomień dla Wojta odnośnie ujawnienia naruszeń dyscypliny

ńnansów publicznych.

14. Prowadzenie czynności doradczych dla pracowników dla pracowników Urzędu Gminy
Rewal oraz kierownikowjednostek organizacyjnych.

15 Wykonywanie zdań audytowych z bieglościa i należytą starannością zawodowa.

Miejsce pracy, warunki pracy i wymiar czasu pracy:
Wymiar czasu pracy. 2/5 etatu. pierwsza umowa o pracę na czas określony z
możliwością przedluzenia na czas nieokreślony.
Miejsce pracy: stanOWIsko pracy mieści się na parterze W budynku Urzędu Budynek
wyposażony jest w podjazd umożliwrajacy Wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim.
Toalety niedostosowane do wózków inwalidzkich Praca na tym stanowrskuwymaga
duzej dyspozycyjności. polega rowniez na pracy w terenie poza siedziba Urzędu Gminy w
Rewalu (przeprowadzanie audytówwjednostkach organizacyjnych).

Stanowisko pracy: praca biurowa. stanowisko pracy związane jest z pracą przy
komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogloszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w
Urzędzre Gminy w Rewalu. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz o zatrudnianiu osób niepelnosprawnych. nie pizekroczyl 8%.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2 życiorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej ,

3. kwestionariusz osobowy.
4 potwrerdzoneza zgodność z oryginalemkserokopie dokumentów potwierdzających

wyksztalcenie,
5. potvwerdzone za zgodność z oryginalem kserokopie dokumentów potwierdzajace

posiadane kwalińkacje zawodowe. uprawnienia,
6 potvvierdzone za zgodność z oryginalem kserokopie świadectw pracy lub

zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzajace doświadczenie zawodowe,
7. ośwraoczenie kandydata o braku przeciwwskazań. zdrowotnych do wykonywania pracy

na w/w stanowisku (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o
pracę zostanie skierowany na badania wstępne),

8 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o braku
postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi,

9. oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pelni
praw publicznych.

10 w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego — dokument
polWIerdzający znajomośćjęzyka polskiego, określonyw przepisach o sluzbie cywilnej,

11. podpisana odręcznie klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnychprzez Wójta Gminy Rawa!
wcelu przeprowadzenia procesu rekrutaC/i Jestem świadoma(y), że cofnięcie zgody



pozostaje bez wplywu na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonana na
podstaWIe zgody przed jej cofnięciem ”,'

12, ośmadczenie kandydata ozgodzre na przetwarzanie dodatkowch danych
kontaktowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wpostaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail)woelu
zapewnienia sprawnej komunikacji wtrakcie procesu rekrutacji przez Urząd Gminy
Rewal zgodnie z art 6 ust, 1lit, a Rozporządzenia Panamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/6751 z dnia 27 kWietnra 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych
sziązku zpizetwarzaniem danych osobowych iw spraWie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Jestem swiadomy/a, z'e podanie danych jest dobrowolne Jedyną
konsekwenqą niepodania danych będzie wydłużenie czasu korespondencji (ze
względu na konieczność wyslania wszystkich istotnych informacji wsposob
tradycyjny) Jestem świadomy, że udzielona zgodę mogę wycofać wdowolnym
momencie kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych (mail w klauzuli
informacyjnej) oraz bezpośrednio z Urzędem Gminy Rewal. Wycofanie zgody
nie wplywa na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem”

13 w przypadku osób, które zamierzają skorzystac z uprawnienia, o którym mowa w art.
13a ust. 2 ustawy o pracownikachsamorządowych - kopia dokumentu
potwierdzającego niepelnosprawnośi':potwrerdzona za zgodność z oryginalem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jezeli zostaną zlozone w zamkniętej

kopercie lub przestane pocztą, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 03
lutego 2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. Nr 6) Urzędu Gminy Rewal, ul.
Mickiewicza 19, 72—344 Rewal, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - AUDYTOR WEWNĘTRZNY" (w przypadku ofert
przesłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rewal).
Dokumenty zlozone po upływie wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Zlozone oferty będą badane pod względem kompletności i spelnienia przez
kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze, Osoby które
spełnia wymagania formalne określone w ogloszeniu i zakwalihkują sie do dalszego
postepowania zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru. O terminie rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci będa informowani drogą elektroniczną na wskazany adres
e-mail lub telefonicznie

4 Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogloszeń w UrzędZie Gmin Rewal

.w.”

Rewal, dnia "ZEL. stycznia 2020r

wat iny

KonstantyTo aś; święcimski



Klauzula informacyjnadla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawre ochrony osób hzycznychw ZWiązku z przetwarzaniem danych osobowych |

w sprawe swobodnego przeplywu takich danych ( . )tzw RODO informuję, ze,
1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Gmina Rewal reprezentowana przez Wójta
Gminy Rewal z siedZiba przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
2 Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony danych nadzorującego praWidlowośc przetwarzania
danych osobowych, z ktorym mozna skontaktować się za pośrednictwem adresu e—mail
iodo@rewal pl
3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku - Kodeks pracy (t ] Dz, U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm..), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj Dz. U z 2019 r. poz. 1282). W pozostalym zakresie na
podstawie art 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotomwylacznie na podstawre
obOWiązujacych przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej,
a następnie przez okres wynikający z ustawowowymaganego okresu utrzymania danych, w innym
przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.W przypadku zatrudnienia
dokumenty aplikacyjnezostana dolaczone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane
przez okres wymagany przepisami prawa
6 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięCia i

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwuWobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonychw przepisach RODO
7. W przypadku pizetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysluguje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
& Ma Pani/Pan prawowniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
naruszalo przepisy RODO
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiemwzięCia udzialu w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y
do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypelnienia
obowiązkówwynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej
zgody brak mozliwosci podjęcia CZynnOŚCl przez Administratora

Potwierdzam, że zapoznalamjem)się i przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.

Mi scowosc, data, czytelny podpis


