
OGŁOSZENIE 
Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 

z dnia 20 maja 2019 r. 

 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej SOWA w Lipniaku 
 

Kierownik 
Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  ogłasza nabór na 

kandydata na stanowisko:  

Inspektora ds. rozliczeń finansowych 
  w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

Lipniak 3, 16-402 Suwałki  
 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

Lipniak 3, 16-402 Suwałki 

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:  

Inspektora ds. rozliczeń finansowych 

1 etat  

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie                      

z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są 

dodatkowe.  

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej lub innych państw, 

którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiada znajomość języka polskiego 

potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

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

publicznych; 

3) 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 2-letni staż pracy, 

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, 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – 

Inspektora ds. rozliczeń finansowych 

 

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

1) umiejętność rozliczania środków pozabudżetowych z funduszy unijnych                     

i innych, 

2) znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont zakładów budżetowych, 

3) znajomość ustawy o rachunkowości, 

4) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 

5) znajomość ustawy o finansach publicznych, 

6) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.      

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym. 

 

1) Prowadzenie ewidencji materiałów w magazynie, wyposażenia oraz środków 

trwałych.  

2) Rozliczanie inwentaryzacji. 

3) Dekretowanie oraz księgowanie dokumentów. 

4) Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym. 

5) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie VAT. 

6) Sporządzanie sprawozdań z otrzymanych dotacji, funduszy. 

 

 



V. Wskazanie wymaganych dokumentów.  

1. Dokumenty niezbędne: 

1) kwestionariusz osobowy*, 

2) list motywacyjny, 

3) kserokopia dowodu osobistego, 

4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających 

wykształcenie, 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku: Inspektora ds. rozliczeń finansowych 

6) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo 

umyślne, 

7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  

8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji. 

 

2. Dokumenty dodatkowe: 

1) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie innych umiejętności 

przydatnych do pracy w Zakładzie. 

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów  

Kandydaci przystępujący do otwartego konkursu na urzędnicze stanowisko składają w 

sekretariacie Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 

Suwałki, w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 1400, w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. rozliczeń finansowych 

w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku”.   

 

VII. Inne informacje. 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja 

powołana Zarządzeniem Nr 8/2019 Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 



stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 

Inspektora ds. rozliczeń finansowych. 

 

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został 

ustalony w zarządzeniu Nr 8/2019 Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.  

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone 

zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2019 Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. 

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu                                  

i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona 

dnia 28 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego               

w Suwałkach oraz na stronie internetowej Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w 

Lipniaku 

 

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów z 

którymi Komisja prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne. 

 

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją zostaną 

powiadomieni o miejscu i terminie pocztą e-mail. 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia wybranego kandydata na tablicy ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej Zakładu 

Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 

 

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście od dnia 15 czerwca 2019 r. w pok. 

„administracja” Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. 

 



Dodatkowych informacji udzielają: 

1) Bożenna Chmielewska – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w 

Lipniaku, tel. 087 562 10 02 

2) Wioletta Hinc – Główny księgowy Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w 

Lipniaku, tel. 087 562 10 02 

 

 

Kierownik 

Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku 

 

               /-/ Bożenna Chmielewska  

 

 

* do pobrania w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  


