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     NABÓR NA STANOWISKO 

GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO-KIEROWNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO 

W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI 

 

I. Miejsce pracy: Okręgowa Komisja  w Łodzi, ul. K. Praussa 4, 94-203 Łódź 

II. Wydział: Wydział Finansowo-Księgowy 

III. Wymiar etatu: cały etat 

IV. Liczba etatów: 1 

V. Stanowisko: główny księgowy - kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego 

VI. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

VII.  Wymagania niezbędne:  

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust 2. ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj.  z 2021 r., poz. 305) następujące niezbędne wymagania: 

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów 

publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; 

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

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków 

głównego księgowego; 

5)spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające 

ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę 

w księgowości, 

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę 

w księgowości, 

c) jest wpisana 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 rachunkowych, wydane na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

 

 

VIII.  Wymagania dodatkowe: 

 

1. Znajomość bieżących przepisów prawa związanych z powierzonym stanowiskiem.  

2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, 

3. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, programu Enova, Trezor, Nowa 

Bankowość Elektroniczna –NBE, Płatnik itp. 

4. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, 

sprawozdawczych i bankowych, 

5. Posiada umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, 

6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu 

zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, znajomość i umiejętność 

korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista 
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IX. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

1. prowadzenie gospodarki finansowej komisji zgodnie z przepisami, 

2. realizacja zadań związanych z wykonywaniem przed dyrektora funkcji dysponenta środków budżetu 

państwa trzeciego stopnia podległego dysponentowi głównemu, 

3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w terminach określonych obowiązującymi 

przepisami, 

5. prowadzenie umów w zakresie warunków płatności, formy zabezpieczeń i pokrycia finansowego w planie 

finansowym, 

6. analiza kosztów działalności Komisji, 

7. przygotowanie projektu planu finansowego, 

8. prowadzenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku 

dochodowego, funduszu pacy i składek PFRON, 

9. realizacja świadczeń socjalnych i innych należności pracowników, 

10. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji, 

11. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej. 

 

X. Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV), 

2. list motywacyjny, 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie 

4. kserokopie świadectw pracy, 

5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska  

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach 

7. oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych 

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych       do celów 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) 

 

XI. Termin składania dokumentów: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 

z dopiskiem na kopercie „nabór na stanowisko głównego księgowego - kierownika WF-K”: 

• osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź 

• pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@lodz.oke.gov.pl 

• pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.  

 

Aplikacje, które wpłyną do OKE w Łodzi po wyżej określonym terminie, nie będą  rozpatrywane. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni 

indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.  

Planowana data zatrudnienia: 01 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przewarzaniu danych osobowych: 

mailto:sekretariat@lodz.oke.gov.pl
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych” (dalej jako: RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi niniejszym informuje, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203     Łódź. 

Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 

danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@komisja.pl 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na podstawie 

wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot 

świadczący usługi prawne na rzecz administratora. 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat 

zarekomendowany jako drugi  w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Ponadto 

przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 

zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Łodzi. 
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