
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  

 Główny Księgowy 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie 

 

Nazwa i adres instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 

Braniewo 

Wymiar czasu pracy: pełen etat. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 

1. Wymagania niezbędne: 

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba, która: 

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 że odrębne ustawy uzależniają 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 przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

obowiązków głównego księgowego; 
5)  spełnia jeden z poniższych warunków:  

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 

magisterskie studia w zakresie administracji, rachunkowość podyplomową, posiada co najmniej 3 - 
letnią praktykę w księgowości budżetowej, 

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią 
praktykę w księgowości budżetowej, 

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; 

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane 
na podstawie odrębnych przepisów; 

6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych 

(Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Kodeks 

pracy);  

2) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawa o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach 

publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia 

w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 

3) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;  

4) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej; 

5) doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi i księgowością budżetową;  
6) umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz; 



7) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Płatnik, programy 

finansowo księgowe, płacowe); 

8) znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji 

gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;  
9) znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe 

i niemajątkowe Ośrodka oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i 

bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności; 

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 

1. Przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu; 

2. Opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w 

zakresie działalności Ośrodka; 

3. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka; 

4. Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy 

społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start oraz świadczenie 
wychowawcze; 

5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planów dochodów i wydatków, sprawozdań GUS; 

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych; 

7. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej; 

8. Podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz 
innych świadczeń majątkowych; 

9. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych; 

10. Prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym; 

11. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych; 

12. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; 

13. Windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

14. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka- sporządzanie list 

płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, składek ZUS, 
prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło; 

15. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych 
wynikających z przepisów prawa; 

16. Sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 

17. Ewidencji wszystkich składników majątkowych; 

18. Sporządzanie rejestrów sprzedaży, ewidencji, cząstkowych deklaracji VAT - 7 oraz comiesięczne 

przekazywanie ich do gminy celem rozliczenia podatku VAT; 

19. Obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów, w tym z Programów 

RPO WM (projekty unijne); 

20. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących 

prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów 

księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 



21. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy. 

 

 

4. Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Głównej Księgowej w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Braniewie, 
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, 
4. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i doświadczenie 

zawodowe, 
5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn. 

zm.), 
7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, 
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych, 
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Nabór na stanowisko: Głównego 

Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie” w terminie do 02.06.2020 r. do godz. 

10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na 

adres ośrodka: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1. 

Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.  

Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu bądź niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. Informacja z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, 

adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e–mail: iod@braniewo.pl 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa 

zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla 

których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz 

dostawcy usług IT. 

mailto:iod@braniewo.pl


Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Braniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej 

przetwarzane jako dane osobowe pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu 

określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo do przenoszenia danych;  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Podanie przez Państwa danych 

osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

1 Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z zm) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282.) 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 


