
Katowice 18 grudnia 2017 r. 

 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: 

Głównego księgowego 

w 

Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach 

 

 

1.Wymagania kwalifikacyjne do aplikowania na stanowisko Głównego  księgowego: 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896) 
oraz  

niezbędne wymagania zgodnie z art. 54  pkt.  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych , 

 

nadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko winna spełniać poniższe wymogi: 

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym – 

minimum 5 lat, 

2) znajomość ustawy o rachunkowości, 

3) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w 

tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania, 

4) znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

5) znajomość ustawy o działalności leczniczej, 

6) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

7) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji 

finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych, 

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

2. Miejsce pracy: 

Wojewódzkie  Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

 3. Wynagrodzenie: 

zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w 

Katowicach 

4. Proponowane zatrudnienie: 

w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu. 

Termin rozpoczęcia zatrudnienia : styczeń 2018 r. 

5 . Wymagane dokumenty: 

-list motywacyjny, 

-CV z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm., 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności, 

-kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie, 

-kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal 

potwierdzających minimum 5 lat pracy w służbach finansowo –księgowych, w tym 3 lata na 

stanowisku kierowniczym w służbach finansowo –księgowych, 

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 



 

Kopie załączonych dokumentów aplikacyjnych powinny zostać opatrzone klauzulą:  

„Za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata. 

6 . Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia: 

22 grudnia 2017 rok, godzina 12.00 

Osobiście w  Biurze Podawczym WPR, ul. Powstańców 52, Katowice  

lub pocztą zaadresowane na : 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

Ul. Powstańców 52 

40-024 Katowice 

7. Sposób składania dokumentów: 

w kopercie zamkniętej z do piskiem „Konkurs na stanowisko Głównego księgowego ”. 

 

 

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu  terminu 

decyduje data wpływu). 

Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia aplikacji w miejscu określonym w pkt. 6. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, 

o której zostaną powiadomieni telefonicznie . 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach  złożonych dokumentów nie zwraca, oferty 

kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone. 


