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Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gliwicach 

o g ł a s z a   n a b ó r 

na  wolne  stanowisko  pracy w ramach umowy na czas określony na urzędnicze 

stanowisko KSIĘGOWEGO/EJ  

w  Zespole  Finansowo – Księgowym i Kadr  

 

Nr naboru: PCPR.1110. 1 .2018 
 

1.  Wymagania niezbędne: 

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych;  

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego;  

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

d)  wykształcenie średnie - mile widziane studia wyższe ekonomiczne; 

e)  posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach sektora 

publicznego oraz rocznego stażu pracy w rachunkowości budżetowej. 

f) Znajomość przepisów prawnych:  

-Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;  

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

  -znajomość wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

g) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dokładność oraz szybkie 

podejmowanie decyzji. 
 

2.  Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; 

b) znajomość obsługi urządzeń informatycznych, w tym programy finansowo-

księgowe; 

b) referencje od dotychczasowych pracodawców. 
 

3.  Wymagane dokumenty:   

a) curriculum vitae (CV);  

b) list motywacyjny;  

c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie  

i zatrudnienie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły lub studiów, 

świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu);  

d) kwestionariusz osobowy; 

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 

f) oświadczenia o niekaralności jak w punkcie 1, ust. c. 
 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

− pomoc w prowadzeniu rachunkowości jednostki; 

− sporządzanie analiz finansowych; 

− sporządzanie korespondencji Zespołu Finansowo - Księgowego i Kadr; 



   

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44 – 100 Gliwice,  

 tel./fax. 32 332 66 16,  pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl,  www.pcpr-gliwice.pl 

 NIP: 631-22-39-300, REGON 276302112  

 
 

− rozliczanie odpłatności gmin z tytułu współfinansowania, pobytu dzieci w pieczy  

zastępczej;  

− sprawdzanie rozliczania środków finansowych na utrzymanie lokalu, należnego 

rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka; 

− ewidencja środków trwałych; 

− prowadzenie ewidencji niskocennych składników rzeczowych; 

− sprawdzanie dokumentacji bankowej pod względem poprawności bankowej;  

− kompletowanie dokumentów z potwierdzeniem przelewów; 

− bieżąca kontrola realizacji planu finansowego projektów realizowanych przez 

jednostkę; 

− kontrolowanie kwalifikowalności realizowanych w projekcie wydatków; 

− opracowywanie i kontrola dokumentów opisujących poniesione wydatki; 

− archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej.   

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17, pokój Nr 084 

(Kancelaria) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 44-

100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko .....” 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października  2018r. do godziny 15.30. 
 

Dokumenty, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgliwicki.pl) w linku Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz na tablicy informacyjnej PCPR, przy ul. Zygmunta Starego 17. 

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można zapoznać się  

z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Szyszka  pod 

nr telefonu 32/230-38-18 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 

922) 

 

                                                                                                 Dyrektor Powiatowego Centrum                              

                                                                                                    Pomocy Rodzinie w Gliwicach  

 

                                                                                                      Barbara Terlecka-Kubicius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, dnia  16 października 2018r. 

http://www.bip.powiatgliwicki.pl/

