
OGŁOSZENIE 
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZCH 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE –PODINSPEKTOR 
 
Wymagania niezbędne (formalne):  

1. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na 
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać 
zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub 
pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę 
generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną 
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,  
5. Nieposzlakowana opinia, 
6. Wykształcenie: 
− co najmniej: ukończona średnia szkoła ekonomiczna,  
− lub ukończone ekonomiczne studia pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym na jednym z kierunków: ekonomia, zarządzanie lub pokrewne. 
7. Posiadanie, co najmniej rocznego doświadczenia w jednostce budżetowej. 

 
Wymagania dodatkowe: 

1. Znajomość aktów prawnych: 
− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
− ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
− ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
− ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych, 
− Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, 

− Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 

oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

− Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 

− ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej. 
3. Ogólna znajomość zasad finansowania zadań realizowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej.  
4. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office. 
5. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych i bankowych. 
6. Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych. 
7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, 

odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność. 
8. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista. 
9. Preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej. 



 
 Zakres wykonywania zadań na stanowisku.    

1. Prowadzenie rachunkowości OPS zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości  
polegająca na: 

− prowadzeniu księgi rachunkowej w księgowym programie komputerowym w zakresie 
dotyczącym dłużników alimentacyjnych, obsługi kasowej w banku, a w szczególności:  

− przyjmowaniu kompletów dokumentów podlegających ewidencji księgowej tj. sprawdzanie, czy 
dokument spełnia wymagania określone w art. 21 ustawy  o rachunkowości, 

− dekretacja dokumentów i przedkładanie do sprawdzenia Głównemu Księgowemu, 
− księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie  z zakładowym 

planem kont, comiesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald, 
− prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 
− sporządzanie przelewów wynikających z funkcjonowania OPS. 

2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowo-księgowych, statystycznych   zakresie 
stanowiska. 

3. Rejestrowanie dokumentów z których wynikają płatności w dzienniku księgowości, 
4. Przygotowanie dokumentów do archiwum w zakresie zajmowanego stanowiska. 
5. Sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno –rachunkowym.  
6. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych          

i prawnych. 
7. Współpraca z pozostałymi pracownikami działu księgowości i działami OPS. 
8. Wykonanie innych prac zleconych przez Dyrektora OPS i Głównego Księgowego. 

 
Wymagane dokumenty. 

1. List motywacyjny. 
2. Życiorys - CV, -z szczegółowym opisem pracy zawodowej. 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
4. Kserokopie świadectw pracy. 
5. Oryginał kwestionariusza osobowego. 
6. Oświadczenie o niekaralności. 
7. Oświadczenie o stanie zdrowia. 
8. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku. 

10. Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w załączonych dokumentach w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia 
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

11. Oświadczenie, że osoba przystępująca do naboru cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata 

zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

13. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną zwrócone na adres podany w dokumentach 
rekrutacyjnych. 

 
Warunki pracy:  

1. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzeszczach. 
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie 

równoważnym. 
3. Umowa na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 
4. Zatrudniona osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być 

skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.  



5. Praca biurowa na III piętrze w siedzibie Ośrodka. 
6. Praca na komputerze powyżej 4 godzin,  
7. Nie występują na tym stanowisku uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Występują bariery 

architektoniczne w dostępności do pomieszczeń, gdzie będzie wykonywana praca, brak podjazdu, 
windy.  

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 
6%.  

  
Składanie dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 207); 
pocztą elektroniczną na adres ops@brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 
elektronicznego lub  operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 
32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór – Podinspektor  w Ośrodku Pomocy 
Społecznej   w Brzeszczach”. 

2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia  22.10.2018 r. do godziny 15:00.  
3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Postępowanie rekrutacyjne: 
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej 

Ośrodka oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach. 

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie 
przeprowadzenia drugiego etapu naboru. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 2, piętro III, pokój nr 311.  

3. Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 
 

Informuję, że administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby procesu rekrutacji  jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo 
dostępu do treści swoich danych  oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika 
z ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260   z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).   

 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu:  12.10.2018 r. 
 
 
 
 
 

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 
Elżbieta Krzak 
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