
DYREKTOR ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W MIASTKU 

OGŁASZA 
NABÓR NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku 
77-200 Miastko, ul. Kolejowa 41 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku 

ul. Kolejowa 41 

77-200 Miastko 

II. Określenie  kierowniczego urzędniczego stanowiska: 

1) Główny Księgowy 

2) 1 etat – pełny wymiar czasu pracy. 

III. Określenie wymagań związanych z kierowniczym urzędniczym stanowiskiem,  zgodnie z opisem 

danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. 

 
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem kierowniczym  urzędniczym: 

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 z późn.zm.), 

2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 
do wykonywania obowiązków Głównego księgowego 

3) spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia wyższe 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterski lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 
6-lertnią praktykę w księgowości, 
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 
ksiąg albo świadectwo uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
6) nieposzlakowana opinia, 
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
8) posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: 

- rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

            9)  posiada umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz. 
 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem kierowniczym urzędniczym: 
1) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, 

2) umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości, 

3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole, 



4)  umiejętność  obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym 

znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Exel 

5)  dyspozycyjność, 

6) komunikatywność, 

7) wysoka kultura osobista. 

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest 

nabór: 

1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku; 

1) opracowanie polityki rachunkowości w Zarządzie i tworzenie Zakładowego Planu Kont, 

2) ustalanie procedur księgowych dla grup operacji gospodarczych: 

- opracowanie projektów zarządzeń, umów i wniosków z zakresu spraw finansowych oraz 

aktualizowanie i interpretacja na potrzeby Zarządu powszechnych przepisów z zakresu 

systemu księgowego i finansowego, 

3) bieżąca analiza i interpretacja przepisów podatkowych oraz określenie zasad ich stosowania, 

4) sporządzanie sprawozdań finansowych, kreowanie procedur sprawozdawczych na potrzeby 

Zarządu, 

5) planowanie i kontrolowanie przepływów pieniężnych oraz określenie standardów 

prowadzenia windykacji, 

6) nadzór nad inwentaryzacją i wyceną majątku Zarządu, 

7) opracowanie raportów Dyrektorowi w zakresie obejmującym analizy ekonomiczno- finansowe 

8) kontrolowanie i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem działań związanych z windykacją 

należności Zarządu przez Kierownika działu Infrastruktury Technicznej, 

9) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Jednostki należą do kompetencji Głównego 

Księgowego. 

V. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w przypadku pracy za granicą 

wymagane jest tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, 

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. W przypadku wybrania oferty przez komisje konkursową, kandydat zobowiązany 
będzie do przedłożenia w określonym terminie kserokopii ważnego zaświadczenia 
potwierdzającego spełnianie ww. warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.  

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku 

pracy, 

10) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe 

CV 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 dn. 10.05.2018 r.  



o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz  

Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 

poz. 530).” 

Dokumenty sporządzone przez kandydata, powinny być przez niego podpisane, natomiast 

w przypadku kserokopii również poświadczone za zgodność z oryginałem. 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2022 r. w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%. 

VII. Warunki pracy na stanowisku: 
1) praca wykonywana będzie w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku, ul. Kolejowa 41, 

77- 200 Miastko, 

2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy , 

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godz. dziennie, 

4) przewidywany termin zatrudnienia – 01.10.2022 r.  

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1) wymagane dokumenty należy składać w: Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku, 77-200 

Miastko, ul. Kolejowa 41 pokój nr 4 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Głównego 

Księgowego” w terminie do dnia 28.09.2022r. do godziny 15.00. 

2) w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Zarządu 

Mienia Komunalnego w Miastku, 

3) dokumenty, które wpłyną do Zarządu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie, 

nie będą rozpatrywane, 

4) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną, 

5) nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji. 

IX. Informacje dodatkowe: 
1) o zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie, 

2) Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru, 

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (http://bip.zmkmiastko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Mienia 

Komunalnego w Miastku, 

4) pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) obowiązany 

jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy. 

 

Miastko, dnia 15 wrzesień  2022 r. 
 

http://bip.zmkmiastko.pl/

