
O G Ł O S Z E N I E 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY - KASJER w Zespole Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 
 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 
ul. Rynek 17,  32-070 Czernichów; 

Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca na czas określony na stanowisku księgowego - kasjera 
związana z działalnością bieżącą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie; 

Kandydatem na ww. wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która spełnia 
następujące wymagania: 

1.  Wymagania niezbędne: 

1)  Jest obywatelem polskim; 

2)  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

4)  Cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

5)   Posiada wykształcenie:  

a) wyższe ekonomiczne  
lub  

b) wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje w obrębie zawodu księgowy . 

2.   Wymagania dodatkowe: 

1)  Umiejętności: planowania i organizowania pracy, stosowania odpowiednich przepisów, 
pracy w zespole, myślenia strategicznego, obsługi urządzeń technicznych, 

2)  Cechy osobowościowe: odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, 
sumienność, samodzielność, 

3)  Znajomość programu finansowo-księgowego VULCAN, 

4)  Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych, 

5)  Znajomość programów Płatnik, PFRON, 

6)  Biegła znajomość pakietu MS Office, 

7) Umiejętność obsługi bankowości internetowej, 

8) Znajomość ustawy o finansach publicznych. 



3.   Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku: 

1)  Prowadzenie rejestru zakupów oraz rejestru sprzedaży dla celów podatku VAT oraz 
terminowe sporządzanie deklaracji VAT (przygotowywanie plików JPK); 

2)  Prowadzenie gospodarki finansowej ZSRCKU w Czernichowie – prowadzenie kasy  
w pełnym zakresie operacji kasowych i ponoszenie odpowiedzialności finansowo – prawnej 
za: 

 przyjmowanie wpłat oraz zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie 
raportów kasowych, 

 terminowe odprowadzanie gotówki do banku, 

 sporządzanie raportów kasowych od podjętej gotówki, 

 podejmowanie i wypłacanie gotówki z banku; 

3)  Wystawianie faktur; 

4)  Dokonywanie operacji gospodarczych i finansowych; 

5)  Rozliczanie paliwa w kartach pojazdów warsztatów szkolnych; 

6)  Wpisywanie zużycia materiałów z faktur zakupów i dokumentów RW w karty konserwacji 
sprzętu warsztatów szkolnych i prowadzenie dziennika konserwacyjno – remontowego 
warsztatów szkolnych; 

7) Prowadzenie rejestru usług rolniczych – wpisywanie wykonywanych usług dla osób 
fizycznych z kart pracy, sporządzanie PK z wykonania usług rolniczych na koniec każdego 
miesiąca; 

8) Rejestrowanie w kasie fiskalnej sprzedaży wyrobów i usług dla osób fizycznych zgodnie  
z obowiązującymi stawkami; 

9) Sporządzanie i prowadzenie ewidencji dokumentów KP oraz KW; 

10) Bieżąca kontrola sald kont należności – wysyłanie wezwań do zapłaty; 

11) Prowadzenie ewidencji zamówień warsztatów szkolnych; 

12) Prowadzenie rejestrów transakcji finansowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami 
księgowania; 

13) Weryfikowanie poprawności dokumentów i rejestrów dotyczących transakcji 
finansowych; 

14) Przygotowywanie oświadczeń i sprawozdań finansowych; 

15) Stosowanie wiedzy z zakresu zasad księgowania i praktyki w celu rozwiązywania 
bieżących problemów; 

16) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Dyrektora. 

 

 



4.   Warunki pracy: 

1)  Zatrudnienie: wymiar czasu pracy - 1 etat, umowa na czas określony, praca na stanowisku 
księgowego - kasjera związana z działalnością bieżącą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie; 

2) Wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. 
zm.) i Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Zespole Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie; 

3) Praca w warunkach biurowych /stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne 
urządzenia biurowe (drukarka/kserokopiarka/niszczarka do dokumentów/telefon). Na 
stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na 
stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, 
obciążenie wzroku, presja czasu. Ze względu na zabytkowy charakter budynku występują 
bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych. W miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Czernichowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% ; 

 

5.  Wymagane dokumenty: 

1)  List motywacyjny; 

2)   CV (z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 
zawodowej, nr telefonu kontaktowego); 

3)   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia                       
(kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o ukończonych kursach  szkoleniach; 
oryginały do wglądu); 

4)  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, niekaralności za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także 
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych; 

5)  Oświadczenie o treści: 

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę”.   

6)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

a) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt  możliwy jest pod 
adresem email: IOD@poczta.onet.eu; 

b) Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych  przechowywane 
będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na 
udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania zgody;  

mailto:IOD@poczta.onet.eu


c) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych (jeżeli przysługuje) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych; 

d) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest w Polsce 
Urząd Ochrony Danych Osobowych; 

e) Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że wynika to z 
obowiązujących przepisów prawa; 

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 
związanego z rekrutacją; 

g) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu); 

h) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej; 

 
7)   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1260, z późn. zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami 
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 

6.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół                       
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, ul. Rynek 17, 32-070 
Czernichów lub przesyłać za pośrednictwem placówki pocztowej na wyżej określony adres 
w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. do godz. 15.00. 

Uwaga: 

1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie po upływie wyżej określonego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

2. W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana 
będzie data wpływu przesyłki do ZSRCKU w Czernichowie (tj. do dnia 9 stycznia 2020 r.  
do godz. 15.00), a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym. 

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na 
wolne stanowisko urzędnicze: księgowy - kasjer w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną 
telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 

                                                                 Dyrektor  
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

       Ustawicznego w Czernichowie 
 
                                                                                              mgr inż. Grzegorz Bylica 


