
 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

 
Ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze: 

Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych 
(umowa o pracę, w wymiarze  1 etat) 

 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
  

 Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja 
klasyfikacji budżetowej, 

 Wykonywanie obowiązków kasjera 
- dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy OPS, przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie 
- odprowadzenie wypłat gotówkowych do banku, pobieranie gotówki z banku(poczty) do 
kasy OPS; 
- sporządzanie dokumentacji kasowej, 

 Sporządzanie i dokonywanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej 
zgodnie z terminami płatności, 

 sprawdzanie kontrahentów na białej liście,  
 terminowe odprowadzanie  dochodów, 
 prowadzenie windykacji z tytułu odpłatności za usługi pomocy społecznej, 
 wystawianie dokumentów zewnętrznych za świadczone usługi pomocy społecznej, 
 prowadzenie rejestru przyznanych dotacji celowych, 
 współpraca z kierownikami i pracownikami innych Działów Ośrodka w zakresie realizowania 

swoich zadań, 
 

Stanowisko pracy :  stanowisko pracy związane z : pracą przy komputerze, obsługą urządzeń 
biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.  Miejsce pracy w 
budynku przy ul. Włókienniczej 54 na pierwszym piętrze. 
 
Wymagania konieczne : 

 wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe  (ekonomia, finanse, rachunkowość), 
  ogólny staż pracy min 5 lat, w tym min. 3 lat doświadczenia pracy w księgowości, 
 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające 

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych,  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
 umiejętność sprawnej obsługi komputera. 

 
Wymagania pożądane: 

 Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach, publicznych, rozporządzenia w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych 

 Dobra organizacja pracy, 
 Praca przy komputerze, 
 Umiejętność pracy pod presją czasu, 



 Umiejętność przyjmowania odpowiedzialności, 
 Rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność, 

 
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 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 
 Curricum vitae z przebiegiem nauki  i pracy zawodowej; 
 List motywacyjny; 
 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
 Kopie dokumentów potwierdzających 5-letni staż pracy, w tym staż pracy w księgowości; 
 Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 
 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
 Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji na stanowisko kierownik działu. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO”; 

 zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą 
w Warszawie (04-974), ul. Włókiennicza 54; Inspektorem ochrony danych w Ośrodku 
jest Robert Cielma, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  
w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko kierownik 
działu, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a 
RODO); Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/ Pana danych podmiotom zewnętrznym; 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 
miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru; posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji na wolne stanowisko kierownika 
działu; w stosunku do Pani/ Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane 
decyzje, w tym dane osobowe nie będą profilowane.  
 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów zgodnie z treścią 
ogłoszenia w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem 
poczty  tradycyjnej lub elektronicznej do dnia    13.02.2023 r. (decyduje data wpływu do 
sekretariatu Ośrodka) na adres: 



 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  

m.st. Warszawy ul. Włókiennicza 54, 04 -974 Warszawa 
( I piętro, sekretariat Ośrodka pok. 120) tel. 222 773 600 
adres e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl 

z dopiskiem na kopercie: 
„Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych” 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które 

zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone  
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia   13.02.2023 r.  do godz. 16.00. 

 
 

 
 
 
 


