
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej  

w Gliwicach, ul. Sikornik 34 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej  
w Gliwicach, ul. Sikornik 34     

Wymiar etatu: pełny etat 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

Wymagania niezbędne: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych. 

3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w 

księgowości lubposiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydany na podstawie 

odrębnych przepisów lubwpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie 

odrębnych przepisów lubukończona  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła 

ekonomiczna  

i posiadanie co  najmniej 6-letniej praktyki w księgowości. 

5. Spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późniejszymi 

zmianami) – w tym min. obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności  

do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

nieposzlakowana opinia. 

6. Mile widziana umiejętność  obsługi komputera (programy: MS Office, Płatnik, 

Vulcan Księgowość, Ksat). 

7. Znajomość przepisów ZUS. 

8. Znajomość przepisów w zakresie ustawy z dnia 29. 09. 1994 r.  

o rachunkowości, ustawy z dnia 27. 08. 2009 r. o finansach publicznych oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05. 07. 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 Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe. 

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.  

 

 

 



Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziana praca na podobnym stanowisku. 

2. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, 

komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także  

w zespole, wysoka kultura osobista. 
3. Obsługa urządzeń biurowych. 

II. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin. 

2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo 

sztucznym. 

3. Praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące. 

4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. 

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 
poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących 

nauczycielami w ZSO nr 5 w Gliwicach. 

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 

6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej  

o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych 

kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

wymagania dodatkowe. 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o 

finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów. 

3. Prowadzenie konta dochodów samorządowej jednostki budżetowej, Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z przepisami i zasadami 

obowiązującymi w samorządowej jednostce budżetowej. 

5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki. 

6. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną. 

7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym. 

8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

9. Współtworzenie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków. 

10. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych. 

11. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych do analizy 

ekonomicznej. 

12. Kompleksowa kontrola w zakresie finansów i księgowości. 
13. Szczegółowy zakres zadań określi przydział czynności. 

 

 



V. Wymagane dokumenty: 

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

2. Curriculum Vitae. 

3. List motywacyjny. 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje 

lub umiejętności. 

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe. 

6. Kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym 

stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany  

na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy). 

10. Kserokopia referencji (jeśli kandydat posiada). 

11. Oświadczenie kandydata 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 (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
Pracodawcy oryginału dokumentów. 

Oświadczenia wymienione w powyższych punktach muszą być opatrzone własnoręcznym 

podpisem. 

 VII. Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą, bądź elektronicznie 

na adres mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu w terminie do dnia 17lipca 2020 r.  

(do godz. 1500), na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 

Krajowej, ul. Sikornik 34 44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru 

na stanowisko Główny Księgowy.Decyduje data faktycznego wpływu oferty do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach, a nie data nadania! 

Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej 
wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora ZSO nr 5  
w Gliwicach. 

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 1000. 

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną 

poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 2322501. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach, na tablicy 

mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu


ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach oraz na stronie 

internetowej http://www.zso5.gliwice.pl. 

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru  

na stanowisko przechowuje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 

Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34 przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru 

tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą 

zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy 
dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół. 

Piotr Badocha 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34 

 

http://www.zso5.gliwice.pl/

