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OGŁOSZENIE O NABORZE 

 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze – 1 etat 
 

referent 
 

w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

 
I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 
1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, 
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
3. nieposzlakowana opinia, 
4. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, znajomość programów Płatnik, 

Progman: Płace, Finanse, Kadry, poczta elektroniczna), 
5. znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania 
wynagrodzeń oraz Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, 

6. wykształcenie średnie ekonomiczne, 
7. minimum roczne doświadczenie zawodowe przy rozliczaniu wynagrodzeń i pochodnych 

w księgowości w placówce oświatowej, 
8. obywatelstwo polskie. 
 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 
1. znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń 

społecznych, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, 
2. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, 
3. znajomość przepisów podatkowych, 
4. znajomość przepisów płacowych, 
5. znajomość przepisów ZUS, 
6. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, 
7. umiejętność pracy w zespole, 
8. dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność. 
 
III. Zakres obowiązków na stanowisku:  referent 
       
1. Dokonywanie naliczeń i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników w celu 

wypłaty świadczeń pracownikom, odprowadzenia składek do ZUS oraz podatku  
do urzędu skarbowego, a w szczególności: przygotowanie danych, obliczanie  
i sporządzanie listy płac pracowników (z uwzględnieniem wypłat zasiłków 



chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych), przygotowywanie 
danych, obliczanie i sporządzanie listy płac i przelewów dla pracowników, zgodnie  
z przepisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. 

2. Dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej, jako płatnika: 
• obliczanie i uzgadnianie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat 

wynagrodzeń, umów zleceń, wypłaty z ZFŚS i innych, 
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla urzędu skarbowego oraz rocznych 

informacji dla pracowników PIT-11, 
• wypełnianie i uzgadnianie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA  

oraz imiennych raportów miesięcznych, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, 
• sporządzanie informacji miesięcznych/rocznych dla osoby ubezpieczonej, 
• uzgadnianie należnych składek do przelewów na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i Fundusz Pracy, 
• sporządzanie dla ZUS informacji zarobkowych dla osób przechodzących  

na emeryturę lub rentę (RP-7), 
• sporządzanie sprawozdania, informacji i analiz z zakresu prowadzonych spraw  

w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie. 
3. Prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej. 
4. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych. 
5. Sporządzanie sprawozdań dotyczących struktury zatrudnienia nauczycieli wg stopnia 

awansu zawodowego zgodnie z dyrektywą MEN. 
6. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z dyrektywą SIO oraz GUS. 
7. Sporządzanie PK z tytułu opłat najmu na podstawie umów. 
8. Prowadzenie kartotek opłat z tytułu najmu mieszkań. 
9. Dokonywanie przypisów z tytułu należności. 
10. Naliczanie odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności. 
11. Przygotowanie umów na prace zlecone i doraźne. 
12. Prowadzenie czynności kancelaryjnych oraz związanych z archiwizowaniem 

dokumentów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
13. Wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego 

Księgowego. 
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. Miejsce pracy - praca w budynku Zespołu Szkół w Prószkowie przy ul. Pomologia 11, 

dwukondygnacyjnym, stanowisko pracy na parterze w pełnym wymiarze czasu pracy,  
samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera) 

2. O procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół  
w Prószkowie - udział procentowy etatów osób ze stopniem niepełnosprawności  
do ogólnej liczby etatów osób zatrudnionych na dzień 14.11.2017 r. wynosi 0,2812% 

 
V. Wymagane dokumenty: 
1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko  referent w Zespole Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie 
2. List motywacyjny. 
3. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
4. Kwestionariusz osobowy ( wzór na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół  

w Prószkowie: (www.zsproszkow.biuletyn.info.pl). 
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i zdobyte 

kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 



6. Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 
lub zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie 
świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia.  

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu  
z pełni praw publicznych. 

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 
lub za przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku referenta. 

11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 922). 

13. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 
pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 
obowiązków w wymiarze jednego etatu. 

14. Inne dokumenty: 
 
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:  

1. Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze - referenta” można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół 
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 pokój nr 1 w godzinach 
urzędowania szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza  
w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków w terminie do dnia 28.11.2017 r.  
do godziny 12.00 ( decyduje data wpływu). 

2. Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia. 

3. Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni 
na rozmowę kwalifikacyjną. 

 
VII.  Z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie” można 
zapoznać się w sekretariacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  
ul. Pomologia 11 (pokój nr. 1) oraz na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół w Prószkowie: 
www.zsproszkow.biuletyn.info.pl 
 
VIII. Informacja o wyniku naboru  umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Zespołu 
Szkół w Prószkowie: www.zsproszkow.biuletyn.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu 
Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4648070 lub 77 4648084. 


