ZARZĄDZENIE NR 11
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
Z DNIA 16.01.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn. zm.1)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego,
w wymiarze ½ etatu.
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się
komisję w składzie:
1) Teresa Gawarkiewicz, Dyrektor Wydziału Księgowości - przewodnicząca komisji;
2) Beata Romanowska, Dyrektor Wydziału Prawnego – członek komisji;
3) Alicja Józefiak, kierownik Referatu Kadr WOiK– członek komisji.
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Torunia,
chyba że Prezydent podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób
ich udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia
(-) Michał Zaleski

1)

zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21.10.2014 r., nr 380 z dnia 30.12.2014 r.,
nr 149 z dnia 19.06.2015 r., 273 z dnia 21.08.2015 r., nr 391 z dnia 04.12.2015 r. oraz nr 379 z dnia 24.11.2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.01.2017 r.

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze ½ etatu.
A. Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016, poz. 902) oraz
w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 t.j.), tj.
w szczególności:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych;
Nie karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Posiadające wyższe wykształcenie;
Posiadające następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control
SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b. które złożyły w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
c. posiadające uprawienia biegłego rewidenta lub
d. posiadające dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez
jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z
odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub
prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w punkcie 4 lit. d, zgodnie z ustawą o
finansach publicznych uważa się: udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie
czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania
deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o
których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
720 i 1165);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz.
677).
Posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu metodyki audytu lub kontroli wewnętrznej, finansów
publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, organizacji i zarządzania jednostkami
sektora finansów publicznych,
Posiadające doświadczenie w realizacji zadań audytowych, w szczególności w jednostkach sektora
finansów publicznych,
Posiadające znajomość standardów kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego, oszacowania
ryzyka, znajomość ustawy o rachunkowości.
Posiadające predyspozycje osobowościowe: właściwa postawa etyczna, przestrzeganie zasad
uczciwości, obiektywizmu poufności, profesjonalizmu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
analityczne podejście do problemów, umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków Prezydentowi Miasta Torunia;
2) sporządzanie rocznego planu audytu;
3) bieżące sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia
audytu wewnętrznego;
4) przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu;
5) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie
funkcjonowania jednostki;
6) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi;

7) monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzanych audytach zewnętrznych;
8) doradztwo w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej,
9) badanie i ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania, a w szczególności
zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Urzędzie Miasta
procedurami wewnętrznymi, efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów
zarządzania i kontroli;
10) prowadzenie: bieżących akt audytu wewnętrznego w zakresie planowania, realizacji wykonania zadań
audytowych, stałych akt audytu w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być
przedmiotem audytu wewnętrznego;
11) wykonywanie innych obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4
września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.
U. Z 2015 r., poz. 1480) i ustawie o finansach publicznych oraz zgodne ze standardami audytu
wewnętrznego.
Warunki zatrudnienia
W Urzędzie Miasta Torunia obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1) umowy o pracę zawierane są na czas określony, nie przekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5;
2) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata obowiązuje odbycie służby
przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
3) czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby
przygotowawczej – do roku;
4) warunki dalszego zatrudnienia na czas określony ustala Prezydent Miasta Torunia;
5) postanowień pkt 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Urzędzie
Miasta Torunia lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, winda;
2) czas pracy: ½ etatu – przeciętnie 20 godz. tygodniowo;
3) bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UMT, w grudniu 2016 r., w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowisk uczestnicy naboru przedkładają:
1) motywację przystąpienia do naboru;
2) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 922 t.j.)”;
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe
w obszarze audytu lub kontroli;
4) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 902);
5) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 t.j.);
6) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone wg wzoru określonego w ww. ustawie - dotyczy osób
urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
Mile widziana opinia z ostatniego miejsca pracy.

C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
Termin składania ofert: do dnia 27 .01.2017 r. w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „WOiK.210.2.2017, publiczny nabór ofert”
w jednym z punktów informacyjnych: przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (tel. 56 611 87 56), ul. Dziewulskiego
38 (tel. 56 622 83 59), ul. Grudziądzkiej 126 B (tel. 56 611 85 80), ul. Poznańskiej 52 (tel. 56 658 86 70)
czynne od pn. do pt. w godz. 09.00 – 17.00 lub ul. Broniewskiego 90 czynny od wt. do pt. w godz. 11.00 – 19.00
oraz w sob. w godz. 9:00-17:00 (tel. 56 611 87 56).
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci
będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e – mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz w punktach informacyjnych urzędu.

Prezydent Miasta Torunia
(-) Michał Zaleski

