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Ogłoszenie konkursu na stanowisko   

głównego  księgowego  

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krzeszowicach  

ul. Krakowska 15 

 

 

Na podstawie: art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych; art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. nr 157,poz.1240 ze zm.) 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

 

główny księgowy 

 

 

Wymagania niezbędne: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która: 

1. posiada obywatelstwo polskie; 

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

4. spełnia jeden z poniższych warunków: 

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę 

w księgowości; 

b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku 

rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości. 

 

Wymagania dodatkowe: 
1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej; 

2. dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów WORD, EXCEL); 

3. znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości FK - T–

SOFT  lub   Vulcan Księgowość Optivum; 

4. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych; 

5. komunikatywność i umiejętność współpracy. 

 

Zakres wykonywanych obowiązków: 
1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły; 

3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem  finansowym jednostki; 

4.  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych; 
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5. opracowanie projektów planów finansowych jednostki oraz sprawozdań z ich 

realizacji; 

6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych jednostki; 

7. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 

8. prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, 

z którymi  szkoła współpracuje w zakresie finansowym; 

9. realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych nie wymienionych wyżej, które 

z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki 

należą do kompetencji głównego księgowego. 

 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony (okres próbny), z możliwością 

przedłużenia. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. życiorys, 

2. list motywacyjny, 

3. dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, 

dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje oraz ewentualne referencje, 

4. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922).”  

 

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie 

złożonych dokumentów) kandydatami.  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska 

jedynie wybranego kandydata.  

 

Dokumenty należy składać w osobiście w sekretariacie ZSP Krzeszowice ul. Krakowska 15, 

32-065 Krzeszowice (w dni robocze od 8.00 do 15.00) lub pocztą na adres Szkoły w 

zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego", w 

terminie do 23 października 2017 r. do godziny 15:00. 

 

 Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  12  282 05 40. 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach 

 

mgr Łukasz Skalny 

 


