
 
 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 

w Komprachcicach,  ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice: 

 

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

1. obywatelstwo polskie, 

2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalizacji: kadry, finanse, rachunkowość,  

3. znajomość przepisów prawnych w zakresie: 

- ustawy Karta Nauczyciela, 

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- kodeksu pracy, 

- ochrony danych osobowych, 

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

 

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

1. znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach 

publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

2. znajomość  obsługi aplikacji Hostowanych: PŁACE VULCAN, FINANSE VULCAN 

3. znajomość obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne),  

4. znajomość programu PŁATNIK- ZUS. 

 

III.       Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku: 

1. kontrola zgodności otrzymanych dokumentów do sporządzania list płac z obowiązującymi 

przepisami oraz regulaminami wynagradzania w szkołach, 

2. terminowe sporządzanie list płac pracowników szkół zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami na podstawie dokumentacji dostarczonych przez dyrektorów szkół, 

3. sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 

pożyczek mieszkaniowych, 

4. obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa oraz sporządzanie kart zasiłkowych, 

5. wystawianie na żądanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracownikom jednostek 

oświatowych, 

6. prowadzenie ewidencji wypłat wynagrodzeń i sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń 

pracowników szkół; 

7. kompletowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania zaliczek na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, 

  

 



8. terminowe sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego i pracownikom szkół, 

9. terminowe  sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, 

10. terminowe zgłaszanie pracowników szkół i członków ich rodzin do ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

11. naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, 

12. sporządzanie raportów miesięcznych ZUS  osoby ubezpieczonej dla pracowników szkół, 

13. dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

14. terminowe sporządzanie poleceń przelewów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 

pracowników szkół, 

15. sporządzanie zaświadczeń do kapitału początkowego - druków RP-7, 

16. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracujących emerytów i rencistów zatrudnionych w 

szkołach oraz przesyłanie ich do ZUS, 

17. sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia dla celów emerytalno- rentowych, 

18. bieżąca archiwizacja zbiorów dotyczących płac, ubezpieczeń, podatków, 

19. bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,  zasiłków i innych niezbędnych 

do należytego wykonywania powierzonych obowiązków. 

20. pełnienie zastępstwa za pracownika na stanowisku ds. kadry, płace i rozliczenia, 

21. obsługa programów kadrowo- płacowych i programu Płatnik, 

22.  prawidłowe dokonywanie naliczeń i wpłat do PPK, 

23. udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych. 

 

IV.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku   

1) Praca w budynku przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach, pokój na II piętrze, bez 

windy. 

2) Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. 

3) Kontakt z pracownikami obsługiwanych jednostek organizacyjnych i organizacji 

zewnętrznych. 

 

V.  Informacja o wskaźniku  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych 

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych  jest niższy/ wyższy niż 6%.* 

 

VI.     Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

2) CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do realizacji naboru, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; 



3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem; 

4) kserokopie świadectw pracy (jeśli posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku 

pracy; 

5) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska 

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni 

praw publicznych; 

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiały mu wykonywanie 

obowiązków w wymiarze  jednego etatu; 

9) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach 

samorządowych; 

10) kwestionariusz osobowy według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze – podinspektor”  można składać osobiście w Zespole Obsługi 

Placówek Oświatowych w Komprachcicach   godzinach urzędowania Zespołu lub przesłać na 

adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ul. Kolejowa 3,  46-

070 Komprachcice w terminie do dnia:  

 

21 lipca 2021 r.  do godziny 15.00 /decyduje data wpływu/. 

 

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia. 

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie 

zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej 

https://bip.komprachcice.pl/1786/1948/aktualnosci-nabor-na-stanowiska-pracy-jednostek.html 

oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 77/403-17-20, 77/46- 47-357 

 

                                                                                                        Anna Białoskórska 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

 

Komprachcice, 06.07.2021 r. 



 

 


