
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie 

ogłasza nabór 

na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie 

w wymiarze pełnego etatu 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

 

1. Wymagania niezbędne: 

 

a) obywatelstwo polskie, 

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

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) osoba ciesząca się nieposzlakowana opinią, 

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

e) wykształcenie : 

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; 

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-

letnią praktykę w księgowości; 

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; 

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, wydane na postawie odrębnych przepisów. 

 

2.Wymagania dodatkowe: 

a) doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej w jednostkach 

organizacyjnych sektora finansów publicznych, 

b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej 

ustawy, 

c) znajomość przepisów i finansowanie zadań wynikających z kompetencji Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w tym między innymi: pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej; 

d) znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, 

prawa zamówień publicznych oraz KPA; 

znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

e) umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i analiz, 

f) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi(w tym środowisko 

Windows, Exel, programy finansowo – księgowe, płacowe), znajomość bankowości 

elektronicznej. 

g) sumienność, rzetelność, samodzielność i kreatywność, 

umiejętność skutecznego komunikowania się i organizacji pracy, 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku główny księgowy: 

a) obsługa finansowa i księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej, 

b)organizacja wypłat świadczeń realizowanych przez Ośrodek, 



c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji 

finansowych, 

d) opracowanie projektu planu dochodu i wydatków Ośrodka, 

e) nadzorowanie inwentaryzacji Ośrodka, 

f) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

g) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości. 

 

 

4. Informacje o warunkach pracy: 

a) stanowisko -  główny księgowy, 

b) wymiar czasu pracy- pełny etat, 

c)miejsce i siedziba  pracy- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, 

d)praca jednozmianowa, 

e)bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze 

budynku ( do dyspozycji urządzenie dźwigowe), pomieszczenie nie jest narażone na 

występowanie warunków uciążliwych i szkodliwych, 

f) praca przy komputerze. 

5. Wskaźnik  zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie: w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 

poniżej 6% ( informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

wynosi co najmniej 6%) 

  
 

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys CV, 

b) list motywacyjny, 

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, 

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia lub 

zaświadczenie o okresie zatrudnienia, 

g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że  

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

- posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych, 

- nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, pokój nr 7 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 

głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie” w terminie do 

29.08.2018 r. do godz. 12,00.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (www.wielichowo.biuletyn.net.) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery) powinny być opatrzone klauzulą: 

http://www.wielichowo.biuletyn.net/


Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej 

rekrutacji. 

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia 

może dokonać osoba składająca dokumenty) 

 

 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie 

 

 

Maria Popa 

 

 

Wielichowo, dnia 30.07.2018 r. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Wielichowie 
(64-050), przy ul. Pocztowej 16. Z administratorem można skontaktować się mailowo: opswielichowo@post.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wielichowo.pl . 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane 
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach 
prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22

1 
§1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta 

pracy nie będzie rozpatrywana. 
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