
KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO                                                                      

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 1202 - ost. zm. Dz. U z 2017 poz. 1930 )                                     

i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1786)  

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi ogłasza 
nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy CKU SWŁ – 1/2 etatu  

od 01. 06.2018 r. 

 

1.Warunki przystąpienia do konkursu 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który: 

 posiada obywatelstwo polskie, 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

 nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe. 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 spełnia jeden z  n/w wymogów objęcia funkcji głównego księgowego zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.): 

- ukończył 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, 

-  ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

-  jest wpisany 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. 

  posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych            

ze  środków  Unii Europejskiej. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

  bardzo dobra znajomość  MS Office, w tym Exel na poziomie średniozaawansowanym, 

 znajomość  księgowości budżetowej 

 znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS, 

 znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących EFS; 

 znajomość systemów  SL 2014 i/lub LSI, 

 bardzo dobra organizacja pracy. 



 

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi: 

 rozliczanie projektów finansowanych z EFS, 

 kontrola nad  prawidłową realizacją budżetu, 

 przygotowanie wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności,  

 planowanie płatności dla kontrahentów   

 monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z finansowym, 

 opracowywanie postępowań ofertowych z zastosowaniem zasady konkurencji i rozeznania 

rynku, 

 kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi, 

 weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed 

wprowadzeniem do systemu księgowego. 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

  uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru określonego w 

Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MPiPS  z 28 maja 1996 r w sprawie zakresu prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r poz.894) 

 potwierdzenie  stażu pracy, 

 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla stanowiska głownego księgowego zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych; 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy 

ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje; 
  aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem , 

 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 922  ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

samodzielnego referenta . 

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać   

w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu  
w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72. 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem 

telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. 

sekretariatu. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do 
złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej BIP – Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 
(htp: //www.cku-lodz.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Centrum.  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi  w Łodzi. O terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu 42 6516993  

 

 

  

Łódź, dnia 18 maja 2018 roku. 


