
Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

GŁÓWNY KSIĘGOWY  

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 

Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź, al. Politechniki 38  

2. tel/fax.: 042 684 39 75; e-mail: info@zsp9.pl  

3. nazwa stanowiska: główny księgowy  

4. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy  

5. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ZSP nr 9  

6. Rodzaj umowy: umowa o pracę  

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:  

 posiadanie obywatelstwa polskiego,  

 zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych,  

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa 
przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno – skarbowe, 

 nieposzlakowana opinia,  

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji.  

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego 
księgowego:  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych,  

 brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,  

 ukończenie:  

- ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych 

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych 

studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych  
i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości 

(preferowana księgowość w jednostce budżetowej)  

lub  

- ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej 

o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej 

mailto:zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl


praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce 

budżetowej),  

 znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),  

 znajomość obsługi urządzeń biurowych, 

 znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy 
o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, 
ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela, 

 mile widziana znajomość aplikacji Finanse firmy Vulcan.  

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego 
księgowego:  

 sporządzanie planów budżetowych,  

 kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,  

 przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,  

 prowadzenie pełnej księgowości placówki, 

 sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, PIT, VAT-7, PFRON 

 znajomość programu Płatnik, przesyłanie dokumentów do ZUS,  

 prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych – 

sprawozdania, plany,  

 nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników 

majątkowych,  

 finansowe rozliczanie inwentaryzacji,  

 sporządzanie sprawozdań budżetowych, 

 należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – 
księgowych, 

 wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.  

Wymagane dokumenty:  

 CV  

 List motywacyjny  

 Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie 
 Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 

w/w stanowisku 
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom 

wykształcenia 
 Kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe 

kwalifikacje 

 Kserokopie świadectw pracy 
 Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi moich danych 
osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w 



dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb 

niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 

Miejsce i termin składania ofert: 

 Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem 

i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 

głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 
w Łodzi” należy składać w sekretariacie dyrektora (pokój nr 7)  

w terminie do dnia 20 listopada 2018r. do godz. 14.00. 
 Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych 
odbędzie się w dniu 23 listopada 2018r. o godz. 12.00.   

 Rozmowy kwalifikacyjne odbędą  się w ciągu 5 dni po wyborze 
kandydatów.   

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 9 

w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty 

pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły 
przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach 

naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich 
dokumentów osobiście za pokwitowaniem. 

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach 
naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie 

zniszczone.  

 

Dyrektor ZSP nr 9 

Henryka Michalska 

 


