
Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

ul. Szkolna 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 

tel. 89 767 25 85 

  

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowej 
 

I. Wymiar czasu pracy:  

1.  cały etat na czas określony   

 

II. Wymagania  

 

Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz.902, z 2017 poz.60, poz.1930)  oraz 

minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2014, 

poz. 1786, z 2017 r. poz.1621):  

 obywatelstwo polskie,  

 wykształcenie średnie , wyższe 

 doświadczenie zawodowe,  

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

niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe),  

 stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku księgowej.  

 

III. Wymagane dokumenty:  

 

 CV, list motywacyjny,  

 kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe,  

 świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,  

 oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 

922),  

 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym 

stanowisku,  

 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, 

szkoleniach) przydatnych na stanowisku księgowej.  

 

 

Zadania i czynności wykonywane przez pracownika w zakresie pracy księgowej. 

 

1.Sporządzanie list płac pracowników Ośrodka i prowadzenie związanej z tym     

   dokumentacji: 



 listy płac wraz z naliczeniem poszczególnych funduszy, zbiorówka za dany miesiąc z 

wykorzystaniem programu  Optivum 

 naliczanie składek na poszczególne fundusze płatne przez Zakład pracy odprowadzane 

na dobro ZUS, 

 prowadzenie zbiorowych miesięcznych  zestawień składek ZUS, 

 prowadzenie raportów imiennych ZUS RCA; RSA; RZA oraz raportów miesięcznych 

DRA, 

 prowadzenie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA, 

 prowadzenie kart płac pracowników, 

 naliczanie podatków i prowadzenie kart podatkowych pracowników, 

 roczne rozliczanie podatków pracowników, 

 naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, 

 prowadzenie kart zasiłkowych, 

 prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych 

 prowadzenie kart wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 

 

1.Pracownik będzie pełnił również część obowiązków  wchodzących w zakres obowiązków  

    intendenta. Do zakresu  tych obowiązków będzie należało:  

 

 sporządzanie jadłospisów   oraz przekazywanie ich do wiadomości wychowankom. 

 sporządzanie raportów żywnościowych i prowadzenie kartotek z wykorzystaniem 

programu Magazyn Optivum. 

 prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej. 

 dokonywanie zakupu produktów spożywczych oraz środków czystości na podstawie  

najkorzystniejszych ofert  na rynku. 

 zapoznanie się i przestrzeganie systemu HACCP (niezbędna dokumentacja, 

procedury) oraz „Instrukcji dobrej praktyki higienicznej” w SOSW w Lidzbarku 

Warmińskim.  

 systematyczne rozliczanie się z zaliczki z kasjerką. 

 
 

IV. Wymogi formalne:  

 

1. Dokumenty należy składać do dnia 5 lutego 2018 r. w zamkniętej kopercie „Nabór 

na stanowisko księgowej" do godz. 14.00 w sekretariacie Ośrodka.  

2. Złożonych dokumentów Ośrodek nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną 

komisyjnie zniszczone.  

3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną 

poinformowani telefonicznie.  

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


