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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikolowie
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw płac

(naz.rva stanorviska pracy )

I. Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie
ul. Pokoju 4a 43-19a Mikołów

il. Nazrva stanowiska pra§y specjalista do spraw płac
w pełnym wymiarze cza§u pracy
umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

ilI. \ilymagania:

Wymagania niezbędne (konieczne):
1) wykształcęnie: minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe (rachunkowość,

finanse, ekonomia lub pokrewne);
2) doświadczenie:

w przypadku wykształcenia średniego -minimurr' 3-Ietni stażnaw/w stanowisku
lub zbliżonym.
w przypadku wykształceniawyższego - minimum 2-1ętni stażna w/w stanowisku
lub zbliżonym;

3) posiadarrie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska,
państwa Unii Europejskiej lub irrnego państwa, którego obywatelom. przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 1 1 ust.
2 ustawy z żI.I1,2008r, o pracow,nikach samorządo\^Tch (Dz.U. z 2022 poz.530
zpoźn. zm);

4) niekaralność;
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni zpraw

publicznych;
6) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiadanie nieposzlakowane.i opinii;
8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego

potwierdzonadokumentem określonym w zńącznikuNr2 dorozporządzęniaPrezesa
Rady Ministrów z drria 16.12,2009 I. w spraw-ie sposobu przeprowadzania
postępowania kwaliflkacyjnego w słuzbie cyu,ilnej (Dz.U. z2021 r. poz.l{l ze zm.').
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10) biegła znajomość obsługi komputera (w szczególności Microsoft Office, Excel) oraz
utządzeń biurowych;

11) znajomość programu Płatnik;
1 2) umiej ętność redagowania pisrn urzędowych;
i 3) znajomość obowiązuj ących przepisów :

o L}stawa zdnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.U. 2a22
t. poz.7009 ze zm,);

r Ustawa z 14,07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaclr (Dz,
IJ. z2O2a r.. poz. 164 ze zm.);

o Ustawa z26.01.1982 r. Kańa Naucąvciela (Dz. U. z2021 r. poz, 176ż ze zm.);
o Ustawa z26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 20żż poz, I5l0 ze zm.);
o Ustawa z dnta 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(Dz. U. 20ż0 poz.1342 ze zm,);
o Ustawa z dnia 1 1 września 2aI9 r . Prawo zamówięń publicznych (Dz.U . 2022

poz.1710 ze zm.);
o Ustawa z dnia 26 |ipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. 2021 poz.1128 ze zm.);
o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(Dz.lJ.2022 poz.868 ze zm.);
o ustawa z dnia 4 marca l994r, o zakładowym funduszu świadczeń socjalrrych

(Dz. U. ż022 poz.923 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomośc programu Płace Vulcan i Finanse Vulcan; Inwentarz Vulcan, ,,Płatnik",

SIO,GUS;
2) mile widziane co najmniej dwuletnię doświadczenie zawodowe związanę z ptacą

w dziale płac w jednostce oświatowej;
3 ) zaulgażowanie, krea§wność i odpowiedzialność, sumienność;
4) komunikatywność i umiejętność współpracy;
5) samodzielnośc, zdolność szybkiego logicznego podejmowania decyzji oIaz

organizacji wtasnej pracy;
6) zdyscyplinowanie oraz wysoka kultura osobista.

Zakres zadartiwykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie obsługi księgowo-płacowej zsłiązanej z obliczańem i sporządzaniem list

płac dla pracowników szkoĘ;
2) sporządzanie list płac godzin ponadwymiarowych oraz dodatków za warunki pracy

pracowników pedagogicmych;
3) sporządzanie i wyslanie ząświadczeń i druków (do ZUS, US i innych instytucji)

niezbędnych do ustalenia praw do zasiłków, świadczęń i innych nalenrości dla
pracowników oraz byłych pracorvników szkoĘ;

4) prowadzenie ewidencji wypłat osobowego funduszu płac karty wynagradzeń,/;
5) prowadzenie kart zasiłków chorobowych wg wymogów i obowiązujących przepisów

ZUS;
6) obliczanie i pobieranię zńiczek na podatek dochodowy od osób ftzycmrych;



7) rozliczęnia z IJrzędami Skarbowy,mi;
8) sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkolłych do Urzędu Skarbowego (PIT aR);
9) sporządzanie i ewidencja rocznychrczliczeń podatkowych dla pracowników (PIT11)

i sporządzenie zestawienia wl,syłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych;
10) w,społplaca z sekretarzem szkoĄ, w sprawach zmian dotyczących wynagrodzeń

pracowników;
1l)sporządzante zbiotówek z list płac do każdej wypłaty oraz zblorczych zestawień na

koniec każdego miesiąca;
I2)na|iczanie i prowadzenie ewidencji umów zlęcęń i dzieło oraz rachunków za umowy,

ocena zgodności pod względęm fomlalno - rachunkowym;
13) sporządzanie przelewów dotyczących list płac;
14) ewidencja i sporządzanie do ZUS-u informacii o zarobkach emerytów - do końca lutego

kaźdego roku;
1 5) wyliczanie i sporządzanię miesięcznych deklaracj i rozliczeniowych ZUS" IWA oraz ich

przesyłanie do ZUS za pomocą programu Płatnik;
16)we współpracy z sekretarzem szkoły ewidencja do ZUS-u druki Rp-7 (zaśwladczenia

o wynaglodzęniu do ustalenia kapitałtr początkowego oraz do emerytury) zgodnie
z ob owiązującymi przepi sami ;

17)współptaca z gł. księgowym (sprawy finansowe, zestawienia zbiorcze, terminowość
tozliczęń, wypłat, analiza wynagrodzeń, korekty oraz zmiany w planach dot,
wynagrodzeń);

1 8) sporządzanie sprawo zdaw czości staty stycznej i informacyi nej ;

I9)przekazywanie dokumentów do składnicy akt zgodnie z procedurą obow,iązrtsącą
w szkole;

20) kompletowanie dokumentów dotyczących płac, zasiłków chorobowych. stawek
zaszeregowan, zńącznikow do list płac, zwolnień lekarskich, oświadczeń podatkowych;

Zl)przygotowanie listy płac i wszystkich potrąceń z list płac na podstawie wykazów
wy stawiany ch pr zez upo ważnione do tego po dmi oty ;

22) ewiden cja poĘ czek mieszkaniowych ;

23) naltczanie i ewi dencj a wynagr o dzen chorobowy ch i zas iłkow chorobow;.c h ;

24) ewidencja i wydanie pracownikom Infbrmacji rocznej dla osoby ubezpieczonej;
25) przechowywanie dowodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
26) terminorł,e sporządzanie sprawozdań otaz meldunków dot. Funduszu płac

/sprawozdania GUS, Starostwa Powiatowego i innel;
ż7 ) sp orządzanie, wy stawiani e wszelkich zaświadc zeń dot. fu nduszu płac ;
28)przygotowanie danych związanych ze swoim zakresem obowiązkórł, i cąvnności, do

systemu PFRON;
29) elektroniczne zgŁaszanle i wyrejestrowanie pracowników do ZIJS;
30) sporządzanie iewidencja list płac od świadczeń z ZFSS dla pracowników oraz emerytów

otaztozllczanie podatku od osób fizycznych;
3 1 ) prowadzenie korespondencj i dotyczącej zaj ęć komorniczych;
32) prowadze,nie kasy;
33)wprowadzanie danych z zakresu płac w celu uzupełniania SIO zgodnie

z obowiązującymi terminami (współpraca z sekretarzem szkoĘ, gł. księgową);
34)we współpracy z sękretarzem szkoły sporząózanie sprawozdań: Z-03 i Z-06 o stanie

zatrudnienia w danym roku oraz innych zleconych przez IJrząd Statystyczny,
Departament Edukacji, Urząd Miasta i inne instytucje wg potrzeb: opracowywanie
sprawozdawczości szkoły w zakresie dotyczącym płac (GUS, SIO itp.);

35) opracowywanie wersji roboczych regulaminów, instrukcji, procedur. w-zorów
oświadczeń, rejestrów (zgodnie z zakresem czynności);



36)merytolyczne i zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych opisywanie faktur
i dowodów księgowyclr /rł, zakresie wl,konywanych lub powierzonych czynności/;

3 7) prorvadzenie programu,,lnwentalz Vulcan";
38)przestrzeganie wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoĘ i wl,konywanie innych nie

określorryclr iłyżej czynności zleconyclr ptzęz dyrektora i przełożonych;
3 9) sporząd zanię r o czne go splawo zdania z zamowień publ icznych;
40) obsługa PPK pracowników.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
l) pełny \Ę,miar czasu pracy
2) termin rozpoczęciaod 01 ,a3.20ż3r.
3) miejsce pracy - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegoruewskiej w Mikołowie

ul. Pokoju 4a,43-190 Mikołów; budynek szkoły jest częściowo przystosowany dla osób
niepełnosprawnych;

4) charaktęr pracy - praca w ustalorrych godzinach, w pomieszczeniu ze stanowiskiem
komputero\\rym, wymagająca samodzielności oraz umiejętności zarządzanta czasem.

vl. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W listopadzie 2a2ż roku, tj. w miesiącu poprzędzającym publikację niniejszego
ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełłrosprawnych w Zespole Szkół Nr 2
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowię , w roz.lmieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społeczrej oruzzaftudńaniu osób niepełnosprawnych, wynosił
pońżej 6Yo.

VII. WymaganedokumenĘ:
1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodorł.ej:
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz intbrmacja

o przetwarzaniu danych osobowych (załączntk nr 1);

4) kserokopie dokrrmentów poświadczającychwl,kształcenie, staz pracy; ukończone kursy
lub inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrow,otnych do wl.konywania pracy na
stanowisku określonym w- ogłoszeniu o naborze (zńącznik nr 2 ):

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstw-ie;
7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
8) oświadczenie o braku skazantapraw-omocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbow,e;
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oruzkorzystanie w pełni z praw

publicznych;
Oświadczenie dotyczące pkt 6,7,8,9 * zńącznlknt 3

10)Kandydat, który zamietza skorzystać z uprawnierria o których mowa w afi, 13a ust.2
ustawy o pracownikach samorządołych jest zobowiązany do złożenta wtaz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj ącego rriepełnosprawność.



\łn. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumen§ aplikacyjne nńeĘ składać osobiście w sekretariacie szkoły lub

pocńą tradycyjną na adres: ZespóŁ Szkół Nr 2 SpecjaĘch im. Marii Grzegorzewskiej
w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Pokoju 4a

Dokumenty w zaklejonej kopercie powinny być opatrzone dopiskiem :

,,DoĘczy naboru na stanowisko specjalista do spraw płac

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13,01.?023r. do godz. 14.30
( w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu do szkoły )

Dokumenty aplikacyjne. które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Administratorem Pństwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, ul. Pokoju4a,43-190 Mikołów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz data rozrnów kwalifikacyjnych zostaną
opublikowane do dnia 18.01.2023r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze będzie umieszczona na stronie
internetowej Biule§nu Informacji Publiczrrej Zespofu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Mikołowie otaz natablicy informacyjnej szkoły.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia, po przeprowadzonej procedurze naboru, podejmuje
Dyrektor szkoły.

Dyru,ktr:r
Zt"=polu Szktił Nr h:ych

im. Marii


