
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze  

PODINSPEKTORA   

do spraw płac i  księgowości   

w wymiarze pełnego etatu 

 

1.      WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE:  
1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego  

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  

4) nieposzlakowana opinia.  

 

2.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  
1) wykształcenie - wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, administracji lub zarządzania,  

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,   

3) umiejętność pracy w zespole,  

4) dyspozycyjność,  

5) umiejętność planowania i organizacji pracy,  

6) obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,  

7) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – w szczególności WORD i EXCEL, 

PŁATNIK , systemy FK, internet, poczta elektroniczna),  

8) znajomość poniższych przepisów ustaw i aktów wykonawczych w zakresie niezbędnym 

do wykonywania zadań na aplikowanym stanowisku:  

- ustawy o samorządzie gminnym,  

- ustawy o pracownikach samorządowych,  

- ustawy o finansach publicznych, 

- ustawy o rachunkowości,  

-  kodeksu pracy,  

-  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  

- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa,  

-  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

-  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

-  ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych.  

 

3.    WYMAGANIA DODATKOWE:  
1) znajomość zasad księgowości budżetowej,  

2) doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych i płac,  

3) zdolności analityczne,  

4) zdolności organizacyjne,  

5) kreatywność,  

6) odporność na stres,  

7) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.  

 

4.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:  
1) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie list wypłat dotyczących m.in.:   

a) miesięcznych wynagrodzeń,  

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  

c) nagród jubileuszowych,  



d) potrąceń komorniczych z wynagrodzenia za pracę,  

e) odpraw emerytalnych i rentowych,  

f) ryczałtów samochodowych,  

2) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,  

3) naliczanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych, 

zasiłków z ZUS - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

4) prowadzenie dokumentacji i rozliczanie rachunków dot. umów cywilnoprawnych, 

5) zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/i z ubezpieczenia społecznego pracowników, osób  

z którymi zawarto umowy cywilnoprawne oraz świadczeniobiorców w systemie 

informatycznym (obsługa programu PŁATNIK), 

6) sporządzanie  deklaracji rozliczeniowych ZUS, 

7) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

8) sporządzanie deklaracji podatkowych PIT – miesięcznych i rocznych,  

9) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,  

10) ewidencja dokumentów finansowo-księgowych w systemie informatycznym.  

 

5.     INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu,  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.  

 

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:  
1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy, 

2) podpisany własnoręcznie życiorys (CV),  

3) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,  

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

5) kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub 

zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie 

o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, 

posiadanych uprawnieniach,  

6) wymagane oświadczenia załączone do kwestionariusza osobowego.  

 

7.      TERMINY:  
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór – Podinspektor do spraw płac i księgowości” (na kopercie należy podać: imię i 

nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) 

 w terminie do dnia 10 marca 2017 r. (do godziny 15:30)  w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4C, 62-100 Wągrowiec, pok. nr 8 (sekretariat).  

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  zastrzega sobie prawo rozpatrywania 

wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty  i spełniające wymogi 

określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

8.      DODATKOWE INFORMACJE  
Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i 

miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny, 

rozmowę kwalifikacyjną, oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym  

z wykorzystaniem komputera.  



 Podczas postępowania konkursowego kandydaci mogą posiadać i korzystać z treści aktów 

prawnych tylko i wyłącznie w wersji papierowej, brudnopisów oraz kalkulatora. Korzystanie 

z urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych jest zabronione.  

Planowany termin zatrudnienia - 01 kwiecień 2017 r.  
 

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa 

o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu, ul. Krótka 4C, zwanego dalej Ośrodkiem,  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ogłoszenia na stanowisko – 

Podinspektora do spraw płac i księgowości i udostępniane pracownikowi ds. 

pracowniczych Ośrodka,  

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

4) podanie Ośrodkowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji 

wskazanych w kwestionariuszu osobowym spowoduje, że otrzymane dokumenty 

aplikacyjne nie będą przez Komisję Konkursową rozpatrywane.  

 

Wągrowiec, dnia 20 lutego 2017 r.    

                                                                                                      KIEROWNIK  

                                                                                  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                                              /-/ Grzegorz Tomaszewski  
 


