
 

 

KOMENDANT STRA ŻY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 
ul. Armii Krajowej 5, 05-600 Grójec 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 
Główny Księgowy STRAŻY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a. W zakresie wykształcenia spełnia jeden z poniższych warunków: 
• ukończyła  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie,  ekonomiczne  wyższe  studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości, 

• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkolę ekonomiczną i posiada co najmniej 
6-letnią praktykę w księgowości, 

• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
• posiada  certyfikat  księgowy  uprawniający  do  usługowego  prowadzenia  ksiąg 

rachunkowych  albo  świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające  do  usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

b. ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
c. 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; 

d. posiada nieposzlakowaną opinię; 

2. Wymagania dodatkowe: 

a. znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych, ustawy o rachunkowości, ustawy 
o  finansach  publicznych  wraz  z  aktami  wykonawczymi  do  tej  ustawy,  znajomość 
zagadnień z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy), ubezpieczeń społecznych oraz 
podatku dochodowego od osób fizycznych, sprawozdawczości wymaganej przez 
GUS; 

b. znajomość i obsługa bankowości elektronicznej; 
c. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; 
d. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz; 
e. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole; 
f. umiejętność  obsługi  komputera  w  zakresie  programu  finansowo-księgowego 

RAKS2000FK, kadrowo-płacowego RAKS2000KP, aplikacji e-Płatnik w Portalu ZUS, 
programu e Mandat; 

g. umiejętność obsługi komputera na poziomie pakietu biurowego Office (Word, Excel). 
h. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność; 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

a. prowadzenia rachunkowości jednostki; 
b. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
c. dokonywania wstępnej kontroli: 

• zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
• kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

d. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz ich terminowe przekazywanie; 
e. naliczanie i  wypłata wynagrodzeń  oraz  prowadzenie stosownej  ewidencji,  dokonywanie 



 

 

potrąceń od wynagrodzeń itp.; 
f. prowadzenie spraw kadrowych; 
g. prowadzenie kontroli zarządczej w jednostce; 
h. sporządzanie tytułów wykonawczych dotyczących nie wpłaconych należności; 
i. stała współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie egzekucji mandatów karnych; 
j. nadzór i prowadzenie rejestru bloczków mandatowych oraz mandatów karnych do celów 

statystycznych. 
4. Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać: 

a. list motywacyjny, 
b. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
d. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
e. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność  z  oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
f. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z 

praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo, 
g. oświadczenie  kandydata,  że  w  przypadku  wyboru  jego  oferty zobowiązuje  się  nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków 
w wymiarze 1 etatu, 

h. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 20 marca 2015 r. do godz. 1200 
pod adres: 

Straż Miejska w Grójcu 
ul. Armii Krajowej 5 
05-600 Grójec 

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego Straży 
Miejskiej w Grójcu” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem do korespondencji. 

Oferty, które wpłyną do Strazy Miejskiej w Grójcu po terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji 
Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Grójcu. 
 

Komendant Straży Miejskiej w Grójcu 
Sławomir Majewski 

 


