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______________________________________________________________________________ 

 
Ogłoszenie 

 
Dyrekcja Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Zespole Medyczno-
Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1 
 
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne 
do zatrudnienia na danym stanowisku: 

1) jest obywatelem polskim,  
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku,  
3) posiada co najmniej wykształcenie minimum średnie lub wyższe : 

wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), tj. kandydat spełnia 
jeden z poniższych warunków:  

• ukończył 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, 

• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,  
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów  
( art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych), 

4) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w 
pełni z praw publicznych, 

5) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;  

7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,  
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
9) biegle posługuje się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Word, 

programy finansowo-księgowe).  
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

 wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godzin tygodniowo) 
1) Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
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2) Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą 
programu finansowo- księgowego;  

3) Realizacja operacji budżetowych-księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich 
dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz 
konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów;  

4) Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach 
określonych w przepisach prawa;  

5) Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w 
przepisach prawa;  

6) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;  
7) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz;  
8) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  
9) Prowadzenie rejestru VAT;  
10) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;  
11) Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych;  

12) Opracowywanie planów finansowych placówki;  
13) Sporządzanie sprawozdań statystycznych;  
14) Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;  
15) Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;  
16) Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;  
17) Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych 

placówki;  
18) Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad 

prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej placówki.  
19) Inne czynności zlecone przez dyrektora, które nie zostały objęte niniejszym 

przydziałem czynności. 
 

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które 
przeprowadzany jest nabór: 

1) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi 
do przedmiotowej ustawy; znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem na 
danym stanowisku, 

2) Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 
budżetowej; 

3) Znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;  
4) Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;  
5) Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki 

budżetowej;  
6) Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i 

rachunkowości;  
7) Znajomość programu Płatnik; pakiet Vulcan Optivum; 
8) Łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej;  
9) Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista. 



 
 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%. 
 
5. Wymagane dokumenty: 

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),  
2) list motywacyjny,  
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (załącznik do pobrania),  
4) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,  
5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o 

stanie odbytych studiów, a w przypadku wymogu średniego wykształcenia dokument 
poświadczający posiadanie takiego wykształcenia), dokumenty potwierdzone za 
zgodność z oryginałem, 

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje i umiejętności oraz ewentualnie  inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 2. 

 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 13 września 2019r. do dnia 09 
października 2019r. do godziny 10.00.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły w sekretariacie w 
Mińsku Mazowieckim przy ul. 1 PLM Warszawa 1  w godzinach 9°°-16°°  lub przesłać 
pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w 
terminie do dnia 09 października 2019r. do godziny 10.00” 
Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 
Placówki oraz na tablicy ogólnodostępnej znajdującej się przy ul. 1 PLM Warszawa 1. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z 
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź. 
zm.)  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

1) Dyrektor Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych  z siedzibą 05-300 
Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1, tel.: 25 758 54 85 email: 
sekretariat@mspmm.edu.pl; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Medyczno-Społecznych Szkół 
Policealnych możliwy jest pod adresem email: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl; 



3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu 
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Zespole 
Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim; 

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana 
zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

5) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, 
pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą; 

1) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  
2) Dane przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującym prawem; 
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

4) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania 
danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru. 
 

                                                                          Dyrektor 
                                                                          /-/Katarzyna Kot-Szubińska 

 

 

 

 

 

 

 


