
Miejski O środek Pomocy Społecznej w Wągrowcu 
poszukuje 

KANDYDATA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSI ĘGOWEGO 
w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu, na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością Głównego księgowego tut. Ośrodka. 
 

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 umyślnie przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

2. WYMAGANIA NIEZB ĘDNE: 

a) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 
 
albo 

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co 
najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 
 
albo 

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
 
albo 

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

3. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1) zdolności analityczne, 

2) zdolności organizacyjne, 

3) odpowiedzialność, 

4) dokładność, 

5) systematyczność, 

6) kreatywność, 

7) umiejętność pracy w zespole, 

8) odporność na stres, 

9) obowiązkowość, 

10) wysoka kultura osobista, 

11) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 



12) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – w szczególności WORD 
i EXCEL, PŁATNIK , systemy FK), 

13) znajomość przepisów prawa z zakresu: 

a) ustawy o samorządzie gminnym, 
b) ustawy o pomocy społecznej, 
c) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
d) ustawy o rachunkowości, 
e) ustawy o finansach publicznych, 
f) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
g) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 
h) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
i) ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych,  
j) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

k) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych. 
 

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADA Ń NA STANOWISKU: 

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej MOPS, 

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

3) opracowywanie projektu planu finansowego, 

4) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, 

5) dekretowanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych do wypłaty, 

6) księgowanie operacji w dzienniku głównym, 

7) przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami 
prawa, 

8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika 
dotyczących prowadzenia rachunkowości, 

9) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów, 

10) rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL, 

11) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczenia,  
sporządzanie  deklaracji ZUS, obsługa programu PŁATNIK 

12) rozliczenie z Urzędem Skarbowym (PITy), 

13) sporządzanie poleceń przelewów, 

14) kontrolowanie kasy. 

 
 
 



5. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy wraz z oświadczeniami o niekaralności – do 
pobrania  na stronie http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/ oraz w pok. nr 3 w MOPS  
w Wągrowcu, 

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 oświadczenie załączone do kwestionariusza osobowego.  

 

7. TERMINY: 

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Kandydat 
– Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu” (na 
kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu 
kontaktowego) w terminie do dnia  30 maja 2018 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 po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni 
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Planowany termin zatrudnienia – do 31 grudnia 2019 r. 

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas zastępstwa Głównego 
księgowego tut. Ośrodka.  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922  
z późn. zm.) 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 związku z poszukiwaniem kandydatów 
na zastępstwo – Głównego księgowego  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 nie będą rozpatrywane.  

 

Pozostałe informacje: 
 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o naborze w rozumieniu ustawy z dnia 
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).  
 
 
Wągrowiec, dnia 18 kwietnia 2018 r.  
 
            KIEROWNIK 
       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
               /-/ Grzegorz Tomaszewski 

 

 


