
Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. płac 
 

I. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ogłasza nabór na 
wolne stanowisko pracy: 
1.Nazwa i adres jednostki: 
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 
ul. Poturzyńska 2; 20-853 Lublin 
2.Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 16 im. 
Fryderyka Chopina w Lublinie: Specjalista ds. płac 
3.Wymiar etatu: pełny etat 
 

II. Wymagania niezbędne  
 
1.   Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej   
2. Obywatelstwo polskie. 
3. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do  wykonywania 

obowiązków. 
4. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku: 
a. wykształcenie wyższe, lub  wykształcenie średnie lub średnie branżowe o profilu 

umożliwiającym wykonywanie  zadań na stanowisku oraz staż pracy 3 lata. 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 
7. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakietu biurowego, poczty elektronicznej, 

przeglądarki internetowej.  
  
III. Wymagania dodatkowe:  
1. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych. 
2. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem. 
3. Znajomość programu VULCAN. 
4. Mile widziana znajomość obsługi programu KSAT. 
5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej PeKaO Biznes 24. 
6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: 

– Administracji samorządowej, 
– Kodeksu postępowania administracyjnego, 
– Ustawy o rachunkowości, 
– Sprawozdawczości budżetowej, 
– Prawa podatkowego (w tym podatku VAT), 
– Zamówień publicznych, 
– Karty Nauczyciela, 
– Kodeksu pracy, 
– Przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych. 

7. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów. 
8. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. 
9. Umiejętność współpracy w zespole. 
10. Odporność na stres. 
11. Komunikatywność. 
12. Wysoka kultura osobista. 



IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. płac:  
1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń; 
3. Sporządzanie list płac; 
4. Sporządzanie kalkulacji w zakresie wynagrodzeń i innych; 
5. Sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty 

wpłat dokonanych; 
6. Obsługa programu PŁATNIK (rejestracja, korekty i wyrejestrowywanie pracowników                          

i członków ich rodzin); 
7. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz załącznikami; 
8. Wyjaśnienia i sprostowania dla ZUS; 
9. Sporządzenie sprawozdania IWA; 
10. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 
11. Prawidłowe i terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, 
12. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 
13. Sprawozdania RB, 
14. Sprawozdania do GUS – kwartalne i roczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

pracowników, 
15. Sprawozdanie do GUS F- 03 – roczne o środkach trwałych; 
16. Sprawozdanie GUS  Z-12 wylosowane losowo; 
17. Sprawozdania o wydatkach budżetowych jednostki budżetowej, 
18. Sprawozdania o dochodach budżetowych jednostki budżetowej, 
19. Formularz do informacji opisowej z wykonania budżetu; 
20. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie teczek tematycznych niezbędnych na danym 

stanowisku pracy. 
21. Prowadzenie ewidencji i rozliczania ZFŚS.  
22. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonego zakresu obowiązków. 
23. Stałe gromadzenie i rejestrowanie przepisów oraz publikacji dotyczących wykonywanych 

czynności . 
24. Przygotowywanie i wprowadzanie do SIO danych finansowych dotyczących kadry 

pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, koszty i wydatki; 
25. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczania projektów unijnych; 
26. Sporządzenie i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonego zakresu 

obowiązków. 
27. Aktualizowanie wiedzy , doskonalenie swoich umiejętności zawodowych niezbędnych dla 

prawidłowego wykonywania czynności służbowych.  
28. Corocznie przekazuje do archiwum szkoły (do końca kwietnia) uporządkowaną 

dokumentację, zgodnie z Instrukcja Archiwalną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt na 
podstawie spisu zdawczo – odbiorczego.   

29. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Szkoły i główną księgową. 
30. Kończąc pracę należy zabezpieczyć dokumenty, wyłączyć źródła energii elektrycznej, 

zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem i kradzieżą . 
  

V. Warunki pracy na stanowisku:  
1. Praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie   
2. Praca jednozmianowa w godzinach 730– 15 30 
3. Praca przy komputerze.  



VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
W listopadzie 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina  
w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

 

VII. Wymagane dokumenty:  

1. Życiorys (CV).  
2. List motywacyjny.  

 Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o  Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz  numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.  

3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.  
4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż  pracy. 
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni  praw publicznych.  
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,   

tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z 
poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).  

 
VIII. Informacje dodatkowe:  

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 16 
Lublin z dopiskiem: „Dotyczy  naboru na stanowisko: Specjalista ds. płac  
w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. 

2.  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu,  
nie będą rozpatrywane.  

3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.  
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 

zostaną  powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.  
5. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru  

na stanowisko. 
 

IX. Informację przygotowała: 
Ewa Barszcz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

tel. 814438530 

 
 

      
 
 
 
Kontakt do Kadr: 81 4438530 w.118:  w dniu 23 grudnia 2019 r. Sekretariat 814438530 
w.122 
 


