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Dyrektor  

Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”  
ul. Bachusa 7; 04 - 814 Warszawa 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko 

 
Podinspektor ds. finansowo-księgowych 

w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 
przy ul. Bachusa 7 

 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

1. Rzetelne i terminowe realizowanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy. 
2. Dekretowanie dokumentów księgowych (Wn/Ma). 
3. Kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych (sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym 

dokumentów finansowych tj. faktur, rachunków, rozliczeń zaliczek itp. dot. wydatków budżetowych). 
4. Księgowanie -  (dekretowanie)  operacji gospodarczych w systemie komputerowym ARISCO. 
5. Księgowanie raportów kasowych, comiesięczne uzgadnianie kont zespołu „1” ( kasa). 
6. Prowadzenie korespondencji i spraw bieżących, zleconych do realizacji przez przełożonego. 
7. Realizacja innych prac pomocniczych i organizacyjnych wpływających na poprawę funkcjonowania działu finansowo – 

księgowego. 
8. Współudział w sporządzaniu przelewów bankowych. 
9. Prowadzenie kasy budżetowej (wypłaty gotówkowe, przelewy, wpłaty) 

10. Obsługiwanie programu CitiDirect – system bankowości elektronicznej (sporządzanie przelewów na podstawie zaakceptowanych 

dokumentów księgowych) 

11. Prowadzenie w systemie DOM rozliczeń depozytowych Mieszkańców. 

12. Współudział przy księgowaniu rejestru dochodów budżetowych, dotacji budżetowych i wydatków budżetowych. 
13. Wykonywanie zadań na innych stanowiskach w dziale Finansowo – księgowym niezbędnych do prawidłowej działalności Domu 

pod nieobecność współpracowników. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 
Na stanowisku zapewniono bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w windy umożliwiające przemieszczanie się wózkiem 
inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach i nachyleniu umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym. W budynku 
znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu pracy zachowano odpowiednie przejścia i dojścia  
do stanowiska pracy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze, podejmowaniem decyzji oraz nadmiernym stresem, przemieszczaniem 
się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i pośrednią obsługą klienta (poczta elektroniczna, Internet, telefon). Na stanowisku 
brak specjalnych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym. 

Wymagania niezbędne 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2  
i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm); 

• minimum wykształcenie średnie profilowe: kierunki ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość; 

• minimum 5-letni staż pracy; 

• minimum 3-letni staż pracy w dziale finansowo – księgowym; 

• nieposzlakowana opinia. 

Wymagania dodatkowe 

• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel); 

• znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o naruszaniu dyscypliny 

finansów publicznych, Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ustroju m.st. Warszawy; Ustawa kodeks 

postępowania administracyjnego; 

• dokładność, staranność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, 

skrupulatność, samodzielność, odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia i analizowania zjawisk finansowych, 

stanowczość w procedurach formalnych i merytorycznych, wysokie poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie w sprawy 

mieszkańców, zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka kultura osobista. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepelnosprawnych, jest niższy 6 %. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny; 



• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 5 - letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres 

zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; 

• kserokopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie wymagane minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale finansowo - 

księgowym 

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 

• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; 

• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego); 

• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DPS „Na Bachusa” dla potrzeb rekrutacji na stanowisko 

podinspektora ds. finansowo-księgowych. Zostałem(łam) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania, możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

adres mailowy: sekretariat@dpsnabachusa.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” 

• podpisana odręcznie kaluzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie 

• dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem kuriera, 

poczty w terminie do dnia 31.12.2020 r. na adres: 

 

Adres składania dokumentów 

DOM POMOCY SPOLECZNEJ „NA BACHUSA” 

Sekretariat, pok. Nr 45 

ul. Bachusa 7, 04-814 Warszawa 

z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko Podinspektor ds. finansowo-księgowych oraz imię i nazwisko 

kandydata „Nr Ref. 6/2020”  

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 31.12.2020 r.  

do godz. 16:00 

 
Z regulaminem przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze 
można zapoznać się w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon 22 610-03-53; 22 610-44-34 wew. 4 w dni powszednie w godz. 
8:00 – 16:00. 

 

__________________________________________________________________________________ 
w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1282 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


