
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etatu 

- Księgowy w dziale Księgowości  

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach  

32 - 650 Kęty, os. Nad Sołą 29 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne): 

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym; 

2) co najmniej 2 letni staż pracy; 

3) obywatelstwo polskie; 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych; 

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) preferowane wykształcenie ekonomiczne; 

2) preferowane doświadczenie na stanowisku do spraw płac lub księgowości; 

3) wiedza i doświadczenie z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego, wynagrodzeń, 

urlopów, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obowiązku płatności składki ZUS, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

i rachunkowości; 

4) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych, w tym programu płacowo-

kadrowego oraz urządzeń biurowych; 

5) umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność i operatywność; 

6) mile widziane doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce organizacyjnej; 

3. Zakres wykonywanych zadań: 

1) zagadnienia płacowe, podatkowe, ubezpieczeń społecznych w świetle obowiązujących 

przepisów; 

2) sporządzanie list płac przy użyciu techniki komputerowej i ich kontrola pod względem 

formalno-rachunkowym;  

3) sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych i ZUS w zakresie wynagrodzeń,  

w tym informacji rocznych o wysokości uzyskanych dochodów dla pracowników, 

zleceniobiorców i innych osób; 



4) sporządzanie rocznej deklaracji ZUS – IWA; 

5) sporządzanie właściwej dokumentacji dla celów wypłaty zasiłków z ZUS; 

6) właściwa archiwizacja danych, kartotek wynagrodzeń, zasiłków z ZUS; 

7) przesyłanie wszelkich informacji do ZUS przy użyciu programu PŁATNIK; 

8) wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskanego wynagrodzenia na prośbę 

pracowników; 

9) sporządzanie przelewów z zakresu płac na rzecz pracowników, innych rozliczeń 

publiczno-prawnych, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych płatności za pomocą 

bankowości internetowej; 

10) bieżąca kontrola, aktualizacja i kompletowanie posiadanej dokumentacji pracowniczej 

oraz ewidencja w kartotece podatkowej zobowiązań z tytułu zawartych umów 

cywilnoprawnych, w tym rejestracja i zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnego zleceniobiorców, rozliczanie podatku dochodowego oraz należności 

publiczno-prawnych z tego tytułu; 

11) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w zakresie przekazywania 

dokumentacji pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych; 

12) współpraca z PFRON w zakresie przesyłania informacji-deklaracji w przypadku 

powstania zobowiązań z tego tytułu; 

13) obsługa serwisu informacyjnego ZUS; 

14) zagadnienia obsługi finansowo-księgowej, m.in. naliczanie i ewidencja amortyzacji 

księgowej i podatkowej, przygotowanie dowodów księgowych do ich dekretacji, 

zatwierdzenia, wstępna dekretacja; 

15) sporządzanie wydruków z powyższego zakresu; 

4. Warunki pracy: 

1) wymiar czasu pracy – pełny etat; 

2) wynagrodzenie - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz. U.  2014, poz. 1786  

z póź.zm.); 

3) praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą 29, Budynek Krytej 

Pływalni, parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy 

dobowego wymiaru czasu pracy; 

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób 

podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie 

zawarta na czas określony do 6 miesięcy; 



5) planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r; 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest 

wyższy niż 6%. 

6.  Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny wraz z CV; 

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów 

dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach; 

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy; 

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2135 z późn. zm.). 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 

na stanowisko księgowego” w sekretariacie Ośrodka, Budynek Pływalni, Kęty. Os. Nad Sołą 

29 - parter lub drogą pocztową na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą 29, 

32 - 650 Kęty w terminie do 10 listopada 2017 r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do 

Ośrodka). 

8. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko: 

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. 

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 7 nie będą 

rozpatrywane. 

3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, 

a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych. 



4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego 

etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 5 kandydatów, dalsze 

postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach: 

a) I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze 

stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego; 

b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez 

kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane 

wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej. 

6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 5 kandydatów, dalsze 

postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak 

w ppkt 5) lit. b), z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i 

specjalistycznej wymaganej na stanowisku. 

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej www.osir.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku,  

32 – 650 Kęty, os. Nad Sołą 29. 

 

http://www.osir.kety.pl/

