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 nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

1. Przedmiot naboru: 
Stanowisko: główny księgowy 
Zatrudnienie od: zaraz 
Wymiar etatu: 1 etat (możliwość zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu) 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę  

 
2. Wymagania niezbędne: 
- obywatelstwo polskie, 
- średnie ekonomiczne i co najmniej 5 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na 

danym stanowisku lub wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w 

rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z 

wymaganiami na danym stanowisku, , 
- znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach 

publicznych, 
- znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego 

od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie 

finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, 

systemu oświaty, Karty Nauczyciela, 
- kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
- nieposzlakowana opinia, 
- brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku. 
 

3. Wymagania dodatkowe: 
- doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych, 
- łatwość nawiązywania kontaktów, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

kreatywność, wysoka kultura osobista. 
- znajomość programów  komputerowych firmy Wolters Kluwer (Finanse Premium+, Rozrachunki 

Premium+). 
 

 

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań: 
Główny księgowy odpowiada za prowadzenie jednostki zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy 

o rachunkowości i z Ustawy o finansach publicznych, a w szczególności za: 
- sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrolę dokumentów w sposób zapewniający: 

a/ właściwy przebieg operacji gospodarczych, 
b/ ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, 
c/ sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości 

finansowej, 



- bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów 

wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: 
a/ terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, 
b/ ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie 

osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, 
c/ prawidłowe i terminowe wykonywanie rozliczeń finansowych, 

- nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne 

komórki organizacyjne, 
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi  zasadami polegające 

zwłaszcza na: 
a/ wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

wykonania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji 

jednostki, 
b/ zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, 
c/ przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 
d/ zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz 

spłaty zobowiązań, 
- analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i 

innych będących w dyspozycji jednostki, 
- dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych mu obowiązków. 
- kierowanie pracą podległych pracowników, 
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego stanu kont, obiegu 

dokumentów, /dowodów księgowań/, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, 
- weryfikacja i analiza dokumentów w związku z rozliczaniem podatku VAT, 
- generowanie rejestrów sprzedaży i zakupów oraz deklaracji VAT w programie Rozrachunki Premium+ 
- przestrzeganie terminów generowania i przesyłania rejestrów zakupów, sprzedaży i deklaracji VAT-7 

do Gminy Miasto Szczecin w formie dokumentu elektronicznego, 
- przestrzeganie terminu złożenia rejestrów jednostkowych i deklaracji VAT-7 w formie papierowej, 
- przestrzeganie przepisów dotyczących VAT i ich bieżąca analiza. 
 

Ponadto, do obowiązków głównego księgowego należy także: 
- wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu oraz jego zmian, 
- opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, 
- opracowanie planów finansowych na podstawie planów rzeczowych przygotowanych przez dyrektora 

i czuwanie nad ich realizacją, 
- opracowanie wymaganych sprawozdań finansowych, w tym rocznego bilansu z zapewnieniem ich 

rzetelności i terminowości, 
- przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych działalności szkoły, 
- czuwanie nad terminowym i prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji składników 

majątkowych jednostki oraz ich wycena, 
- czuwanie nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów, ksiąg rachunkowych i 

sprawozdań finansowych, 
- prowadzenie analitycznej księgowości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 

własnych, inwestycji i remontów, 
- prowadzenie analitycznej księgowości dochodów, wydatków oraz kosztów, 
- czuwanie nad dyscypliną finansową, 
- koordynowanie i kontrola wszystkich operacji gospodarczo – finansowych, 
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowym, 
- czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem gotówki innych walorów pieniężnych oraz wszelkich 

składników majątkowych. 
 

5. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego             

reagowania i podejmowania decyzji. 



 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- list motywacyjny, 
- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj.: nr telefonu, 

adres e-mail,  
- kserokopie świadectw pracy, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego (kursy, 

szkolenia), 
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie”), 
- oświadczenie kandydata:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko główny 

księgowy, prowadzonego przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym 

mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”, 
- oświadczenie kandydata: 
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni z praw 

publicznych oraz nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” 
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z 

dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w V Liceum Ogólnokształcącym 

w Szczecinie” należy składać w sekretariacie szkoły (w godzinach 8.00-15.00) lub drogą pocztową na 

adres szkoły w terminie do 15.03.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu oferty). 
 

Dane kontaktowe: 
adres e-mail: lo5@miasto.szczecin.pl,  
tel. kontaktowy: 91 423 28 02 
 

Adres szkoły: 
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka  
w Szczecinie 
ul. Ofiar Oświęcimia 14 
71-537 Szczecin 
 

8. Etapy rekrutacji: 
I. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy 

kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 
II. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań 

niezbędnych do pracy na danym stanowisku. 
III. Rozmowa kwalifikacyjna. 
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin, e-

mailowo: lo5@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 423 28 02. 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp
mailto:lo5@miasto.szczecin.pl


2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do V Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, na podstawie:  
a)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty 

Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) 
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych 

formularzach zgody, 
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w 

celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na 

ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 

roku. 
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 

danych osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 
 
 

 


