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Załącznik Nr 2 do Zasad postępowania przy naborze kandydatów do 

zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka 

 im. Janusza Korczaka  

 

            

 

…………………………………………….. 

     (pieczątka nagłówkowa Domu Dziecka) 

 

 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE 

 

Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka ogłasza nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze” 

 

Inspektora 

 ____________________________________________________________  

                         (nazwa stanowiska pracy) 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1. posiadanie polskiego obywatelstwa, 

2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność  do czynności prawnych  oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych, 

3. odpowiedni staż pracy i kwalifikacje to znaczy  

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i posiada co najmniej dwuletnią praktykę w księgowości, 

b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co 

najmniej czteroletnią praktykę w księgowości.  

4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

5. niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.  

6. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego. 

7. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

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

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1. znajomość zagadnień budżetowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o rachunkowości, zasad naliczania wynagrodzeń w administracji samorządowej, 

2. umiejętność prowadzenia księgowości budżetowej i spraw kadrowych, 

3. umiejętność pracy pod wpływem czasu, 

https://sip.lex.pl/#/document/17154532?unitId=art(31)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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4. znajomość programu PROGMAN PŁACE oraz PROGMAN KADRY będzie 

dodatkowym atutem, 

5. obsługa programu PŁATNIK. 

III. Zakres obowiązków na stanowisku inspektora 

1. Obsługa programu kadrowego i płacowego. 

2. Sporządzanie list płac (w systemie komputerowym). 

3. Prowadzenie spraw ubezpieczenia społecznego pracowników oraz wychowanków 

w ZUS w systemie PŁATNIK. 

4. Terminowe sporządzanie okresowych komputerowych deklaracji rozliczeniowych 

typu ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RNA, ZUS RZA.  

5. Sporządzanie sprawozdań GUS Z-03 i Z-06. 

6. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym PIT rocznych pracowników, rozliczanie czasu 

pracy pracowników.   

7. Prowadzenie kasy gotówkowej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim. 

8. Prowadzenie archiwum domu dziecka. 

9. Przygotowywanie przelewów w systemie bankowym. 

10. Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności w zakresie 

dysponowania środkami (podpisywanie przelewów bankowych, dokumentów 

kosztowych oraz czeków). 

11. Inne czynności zlecone przez przełożonego. 

 

 

…………………………. 

       (nazwa stanowiska jak wyżej) 

IV. Wymagane dokumenty: 

 

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: inspektor. 

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 

3. Kwestionariusz osobowy. 

4. Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata do rekrutacji bieżącej. 

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz zdobyte kwalifikacje 

zawodowe. 

6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania 

stanowiska: inspektora. 

7. Oświadczenie kandydata: 

a) o niekaralności, 

b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które 

stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku: 

inspektora.  

Wymienione wyżej dokumenty należy wysłać pocztą w zaklejonych kopertach z napisem: 

„Nabór na stanowisko inspektora w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim”  na adres:  46-050 Tarnów Opolski   ul. Korczaka 1 lub mailem na adres: 



Strona 3 z 3 

 

dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl w formie skanów podpisanych podpisem 

elektronicznym w terminie do dnia 04.05. 2020 r.  do godziny 9.00. 

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim,  po terminie określonym powyżej, pozostaną bez rozpoznania. 

 

V. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Domu 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.  

 

VI. Z zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

urzędnicze w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim  można zapoznać 

się na stronie internetowej http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl. Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod numerem telefonu: 774644112.  

VI. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 

www.domdziecka.tarnowopolski.pl, http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl oraz na Tablicy 

ogłoszeń Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim przy ulicy Korczaka 1.  
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