
KIEROWNIK  

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GŁUCHOŁAZACH 

ogłasza nabór na stanowisko pracy – 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

termin rozpoczęcia pracy: 03.06.2013 

 

Wymagania niezbędne - ustawowe: 

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego, zgodnie z art. 54 ust. 2 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. z 2009r. Nr 157, poz. 

1240/ powinna spełnić następujące niezbędne wymagania: 

 

Wykształcenie (jeden z poniższych warunków): 

 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni staż w 

księgowości,  

 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną 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 podstawie odrębnych przepisów. 

 

Wymagania formalne: 

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

 brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe, 

 znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania obowiązków głównego księgowego; 

 ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że 

odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów 

publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; 

 dobry stan zdrowia. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce 

sektora finansów publicznych, 

 znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji 

budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 

dyscypliny finansów publicznych, 

 bardzo dobra znajomość obsługi księgowych programów komputerowych, pakietu 

MS Office i Internetu, 

 znajomość i obsługa programu PŁATNIK, PROGMAN, 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie : 

- ustawy o finansach publicznych, 

- ustawy o rachunkowości, 

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- prawa podatkowego, 

- prawa ubezpieczeń społecznych, 

- prawa pracy, 

 umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, 

 komunikatywność, postawa etyczna, 



 samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność 

rozwiązywania spraw problemowych, 

 orientowanie się w specyfice pracy i działalności Ośrodka Sportowego, 

 rzetelność, odpowiedzialność, staranność i systematyczność. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 

ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,  

 okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów,  

 wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,  

 sporządzanie sprawozdań finansowych,  

 gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą, 

 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężanami z rachunków jednostki,  

 dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  

 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

 sporządzenie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, 

wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków, 

 roczne planowanie budżetu i analiza realizowania zadań, 

 obsługa płacowa i socjalna pracowników GOSiR oraz rozliczanie czasu pracy  

w zakresie niezbędnym do sporządzania list płac, 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi (us, zus, gus, nbp), 

 przygotowywanie przelewów bankowych, 

 potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, 

 przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby kontroli 

finansowych, 

 nadzór nad Kasą GOSiR, 

 prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych, 

 naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, 

prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.,  

 terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,  

a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez zus. 
 

3.Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV),  

 list motywacyjny,  

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub 

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),  

 kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy),  

 kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 

umiejętnościach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, 

 oryginał kwestionariusza osobowego dla pracownika ubiegającego się o pracę,  

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  

z praw publicznych,  

 oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz, że nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem 

„Nabór na stanowisko –Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Głuchołazach” w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 ul. Skłodowskiej 32 (sekretariat) w terminie do dnia 23 maja 2013 r. godz. 1200. 



Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne 

oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (http://gmina.glucholazy.sisco.info), stronie internetowej GOSiR 

(www.gosirglucholazy.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Sportu  

i Rekreacji, ul. Skłodowskiej 32. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne 

przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia 

rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (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 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.  

 

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Głuchołazach 

 

    Marek SZYMANOWSKI 

 

http://gmina.glucholazy.sisco.info/
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