
Oferta pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego  
 

Krakowski Bank Spółdzielczy ogłasza nabór do KBS Centrala, na stanowisko: specjalista w Biurze Księgowości, 
Rozliczeń i Sprawozdawczości, Zespół Podatków.  
 
Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@kbsbank.com.pl 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi: 

 przygotowywanie i realizacja obowiązków wynikających z rozliczania podatków dochodowych, 

 przygotowywanie i realizacja obowiązków wynikających z rozliczania podatku od towarów i usług,  

 przygotowywanie i realizacja obowiązków wynikających z rozliczania podatków dla których Bank jest 

płatnikiem wynikających z: umorzenia zobowiązań oraz wypłaconych należności (odsetek, dywidend),  

 przygotowywanie i realizacja obowiązków wynikających z rozliczania podatku od nieruchomości za 

Centralę i I/Oddział Kraków, 

 przygotowywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych, 

 przygotowywanie wykazów o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat za Bank 

 sporządzanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej, 

 wydawanie opinii podatkowych, w szczególności kwalifikacja podatkowa świadczeń wypłacanych z 

ZFŚS, wypłat rent i emerytur z zagranicy, umarzanych/odpisywanych należności Banku wynikających z 

umów kredytowych i depozytowych,  

 prowadzenie rejestru umów: darowizn, sponsoringów i reklamy, 

 kontrola kosztów/przychodów gospodarki własnej Banku pod względem prawidłowości ujęcia 

podatkowego w księgach Banku, 

 wprowadzanie i aktualizacja danych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością ZSZT 

Narodowego Banku Polskiego EWIB-2.0. 

 
Oczekiwania:  

 wykształcenie o profilu rachunkowym i podatkowym, 

 doświadczenie w zakresie rozliczania podatków, 

 znajomość systemów bankowych Eurobanknet, Eurobanknet C będzie dodatkowym atutem, 

 mile widziana znajomość programu XBRL, 

 znajomość obsługi pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym, 

 umiejętność bieżącego śledzenia przepisów mających wpływ na zobowiązania podatkowe Banku, 

orzeczeń sądowych i interpretacji podatkowych,  

 dobra komunikatywność i umiejętność pracy w Zespole, 

 samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy i odporność na stres.  

Oferujemy: 
Benefity pozapłacowe:  

 dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, 

 dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

W CV należy zamieścić klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w moim 
zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko kierownika zespołu. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. 
Zostałam/łem poinformowana/ny, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie,  
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) związane 
z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną przez Krakowski Bank Spółdzielczy rekrutacją: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą  
w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl,  
tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony 
Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu związanym z przeprowadzeniem 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom. 
5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zakończenia 

procesu rekrutacji. 
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie 
danych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ponadto ma 
Pani/Pan, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 
Podanie Pani/Pana danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu jest 
dobrowolne, a zakres niezbędnych danych wynika z art. 221 kodeksu pracy i jest niezbędny do uczestnictwa 
w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji. 
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