
                                                                                     Praszka, dnia 4 listopada 2009roku. 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE 
                               ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka 

                                                   tel.0343591037 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE  

od dnia 5 stycznia 2010 roku 
GŁÓWNEGO KSI ĘGOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 

I.  Nazwa stanowiska- główny księgowy 
Wymiar czasu pracy- 1 etat 
 

II.  Wymagania niezbędne: 
 

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba Ŝe 
przepisy odrębne uzaleŜniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych 
od posiadania obywatelstwa polskiego; 

2. ma 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; 

4. Spełnia jeden z poniŜszych warunków: 
 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyŜsze studia   
           zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne  studia  
           podyplomowe  i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
     b)  ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co   
           najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
     c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
     d)  posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg  
          rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
     e)  znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o 
          rachunkowości , prawo o zamówieniach publicznych , ustawy o pracownikach  
          samorządowych ,przepisów dotyczących podatków , ubezpieczeń społecznych i prawa  
          pracy, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
6. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

 
III.  Wymagania dodatkowe : 

 
• umiejętność pracy z zespołem, umiejętności organizacyjne, 
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
• odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność i dokładność, 
• komunikatywność i otwartość. 



IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

     1.Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym 
     dalej ’’głównym księgowym’’, jest pracownik, któremu kierownik jednostki  
     powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 
2) wykonywania dyspozycji środkami pienięŜnymi; 
3) dokonywania wstępnej kontroli; 
a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym , 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  

  gospodarczych i finansowych. 
 

V. Wymagane dokumenty: 
 

• Ŝyciorys (CV), 
• list motywacyjny, 
• dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwa lub dyplom zaświadczenie o 

stanie odbytych studiów, szkół), 
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, 
• dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej , 
• kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej i ukończenia 18 roku Ŝycia, 
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności   prawnych ,korzystania w 

pełni z praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie złoŜone 
pod odpowiedzialnością karną. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w pok. 2 lub pocztą na adres ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na 
stanowisko głównego księgowego” w zamkniętej kopercie w terminie do 18 listopada 
2009 r. do godz. 14.00 

 
Aplikacje które wpłyną do OPS po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Praszki oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Praszce (na korytarzu). 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzurą : 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2001r  Nr 101 poz.926 z póz. zm. oraz ustawą z dnia 
22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2004r  Nr. 142 poz. 1543 z póz. 
zm. ) 
 
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt 
osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 
miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci 
będą mogli dokonywać odbioru  swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. OPS nie 
odsyła dokumentów po upływie wskazanego terminu, nieodebrane przez kandydatów 
dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
 

Kierownik OPS w Praszce 
/-/ Leszek KrzyŜanowski 


