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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 
 

1. Nazwa i adres jednostki:  Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 3-go Maja 24B, 21-100 Lubartów 

2. Nazwa stanowiska: Główny księgowy 

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do 
zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:  
1) Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek: ekonomia lub rachunkowość i finanse. 
2) Doświadczenie zawodowe - co najmniej 3-letni staż pracy. 
3) Obywatelstwo polskie. 
4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 
5) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy. 
7) Nieposzlakowana opinia. 
8) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 ze 

zmianami). 
9) Znajomość podstaw ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2016.23).  
10) Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67). 

11) Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U.2014.1202 ze zmianami). 

12) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze 
zmianami). 

13) Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 ze 
zmianami).  

14) Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2017.760). 

15) Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 ze zmianami). 

16) Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy Office, poczta elektroniczna, 
Internet oraz znajomość komputerowych programów księgowych. 

4. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:  
1) Co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości na stanowiskach urzędniczych. 
2) Doświadczenie na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków,  podatku 

dochodowego od osób  fizycznych oraz rozliczeniami z ZUS. 
3) Umiejętność interpretacji i stosowania  niezbędnych przepisów prawnych na danym 

stanowisku. 
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:  

1) Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej: 
a) wydatków budżetowych i kosztów,  
b) zaangażowania środków budżetowych. 
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2) Opracowywanie projektu budżetu i sporządzanie planów finansowych jednostki. 
3) Sporządzanie list płac, naliczanie ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

pozostałych potrąceń. 
4) Naliczanie odpisów na ZFŚS oraz prowadzenie ewidencji Funduszu. 
5) Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji w jednostce oraz rozliczanie 

inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) Prowadzenie ewidencji wyposażenia Przedszkola. 
7) Dekretacja dowodów księgowych. 
8) Prowadzenie ewidencji planu wydatków Przedszkola i wprowadzanie zmian. 
9) Sporządzanie zestawień obrotów i sald. 
10) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej w zakresie 

prowadzonych spraw. 
11) Dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę 

powierzonego mienia. 
12) Przestrzeganie prawa. 
13) Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania powierzonych 

zadań oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. 
14) Wnikliwe, szybkie, staranne i bezstronne działanie prowadzące do należytego załatwienia 

sprawy. 
15) Ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.  

o ochronie informacji niejawnych. 
16) Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 
6. Informacja o warunkach pracy: 

1) Praca w budynku Przedszkola w godzinach od 7:30 do 15:30. 
2) Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym. 
3) Praca w zespole. 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Lubartowie 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w miesiącu 
czerwcu 2017 roku wynosi poniżej 6%.  

8. Wymagane dokumenty:   
1) List motywacyjny. 
2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej. 
3) Podpisany kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony BIP). 
4) Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie. 
5) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie. 
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 
7) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub 

zaświadczeniem o zatrudnieniu. 
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  

z pełni praw publicznych. 
9) Oświadczenie o niekaralności za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie. 
10) Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. 
Dz.U.2013.168 ze zm.); 

11) Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku. 
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12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 ze  zm.). 
 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze, będzie zatrudniony na podstawie 
umowy na czas określony do 6 miesięcy.  
 
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje 
się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem 
dalszego zatrudnienia pracownika.  
 
W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony do 6 miesięcy i po 
uzyskaniu pozytywnej oceny pracy oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, pracownik 
zostanie zatrudniony na czas nieokreślony. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
głównego księgowego”, osobiście w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. 3-go Maja 24B, 
21-100 Lubartów lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Przedszkola, w terminie do 
dnia 24.07.2017 r. do godziny 14:30. 
 
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data 
wpływu do Przedszkola, tj. nie później niż do 24.07.2017 r. do godziny 14:30.  
 
Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie i miejscu 
rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.lubartow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola. 
 
 
 
Lubartów, dnia 11.07.2017 r. 


