
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  

SPECJALISTA DS.PŁAC I KSIĘGOWOŚCI 

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu 

                                                             UL. Słowackiego 17 

Wymagania niezbędne:  
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:  

- wykształcenie: wyższe, mile widziane ekonomiczne lub administracyjne  

- doświadczenie zawodowe: min.2 lata;  

-  spełnia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) 

określonych dla stanowisk urzędniczych;  

-  wiedzę w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych ;  

-  znajomość ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, 

ustawa o systemie oświaty, o ochronie danych osobowych;  

-  biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), oraz, 

program PŁATNIK, bankowego systemu obsługi przelewów internetowych, umiejętność obsługi 

urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych;  

-  umiejętność stosowania przepisów prawa;  

-  rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.  

 

Wymagania dodatkowe:  
- Umiejętność pracy w zespole.  

-  Umiejętności analityczne.  

-  Komunikatywność, sumienność.  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 -  Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.  

 -  Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur,  

     rent  i kapitału początkowego.  

-  Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji 

     i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/aktami mianowania i obowiązującymi 

     przepisami.  

-  Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych,  

   opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

   i zgromadzoną dokumentacją.  

-  Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, 

   dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

   Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.  
-  Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.  

-  Prowadzenie rejestru list płac.  

-  Prowadzenie rejestru i rozliczanie umów zleceń.  

-  Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie 

   dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS:  

-  comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA);  

-  sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek  

 pracownika (ZUS RMUA);  

-  Naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji 

   i informacji podatkowych(PIT-11, PIT-40, PIT-4R).  

-  Sporządzanie przelewów elektronicznych w systemie bankowym.  



-  Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.  

-  Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.  

-  Sporządzanie wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania  

   i sprawozdawczości.  

-  Współpraca z innymi pracownikami MDK w zakresie wprowadzania danych do Systemu  

   Informacji Oświatowych.  

- Współpraca z organem prowadzącym w zakresie spraw płacowych.  

-  Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.  

- Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.  

- Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych  

  oraz   coroczne uzgadnianie z głównym księgowym.  

- Organizowanie należytego oznakowania środków trwałych oraz materiałów.  

-  Ścisła współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną podczas inwentaryzacji majątku przedszkolnego.  

-  Prowadzenie kasy MDK 

-  prowadzenie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej 

-  właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów 

-  przyjmowanie wpłat i podejmowanie gotówki z banku 

-  bieżące przekazywanie na właściwe rachunki bankowe pobranych wpływów  

-  dokonywanie wypłat gotówkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na podstawie   

   udokumentowanych dowodów rozchodowych 

-  sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych 

 -  wypisywanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych 
-  Inne czynności zlecone przez dyrektora lub głównego księgowego.  

 

 

Warunki pracy:  
-  miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego 17;  

-  wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo;  

-  stanowisko: samodzielne;  

-  występujące czynniki uciążliwe: praca przy monitorze komputera ponad 4 godz. dziennie,  

    praca w pozycji siedzącej.  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

- kwestionariusz osobowy;  

-  list motywacyjny;  

-  życiorys zawodowy (CV);  

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;  

-  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;  

- kserokopie świadectw pracy;  

-  oryginały ewentualnych referencji;  

-  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 

praw publicznych;  

-  oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

-  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

przeprowadzenia naboru.  

 

 

 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od opublikowania 

ogłoszenia w sekretariacie MDK w godz. od 8.00 do 17,30  lub przesłać na adres: Młodzieżowy 

Dom Kultury ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, ul. 

Słowackiego 17 ”.  
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 3647235.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy 

informacyjnej w Młodzieżowym Domu Kultury  w Radomiu.  
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu”. 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu 

mgr Renata Maciejewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R E G U L A M I N 

przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu  
 

I. Zasady ogólne 

§ 1 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, 

zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny. 

Wykaz kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych zawierają załączniki 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego ( Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1222 ze zmianami). 

 

§ 2 

1. Nabór organizuje dyrektor MDK. 

2. W przypadku wolnego stanowiska urzędniczego w tym wolnego kierowniczego stanowiska 

urzędniczego dyrektor szkoły sporządza opis tego stanowiska. 

3. Opis stanowiska powinien zawierać: 

- dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z 

tego obowiązków, 

- określenie niezbędnych i dodatkowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności 

 i predyspozycji  

- określenie uprawnień do wykonywania zadań, 

- określenie odpowiedzialności, 

- inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska. 

 

§ 3 

1. Dyrektor MDK powołuje komisję rekrutacyjną. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a) dyrektor MDK 

b) główny księgowy  

c) specjalista ds. kadr 

II. Szczegółowe zasady naboru 

§ 4 

 

1. Nabór odbywa się w następujących etapach: 

a) ogłoszenie o naborze 

b) przyjmowanie ofert, 

c) sprawdzenie złożonych dokumentów pod względem formalnym. 

d) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne. 



e) zastosowanie punktowego systemu oceny kandydatów na wolne kierownicze stanowiska 

urzędnicze i stanowiska urzędnicze, zawartego w załączniku nr 2. 

f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, 

g) informacja o wynikach naboru. 

 

§ 5 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze zamieszcza się każdorazowo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

informacyjnej znajdującej się   w MDK. 

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: 

- nazwę i adres placówki, 

- określenie stanowiska urzędniczego, 

- określenie niezbędnych i dodatkowych wymagań zgodnie z opisem danego stanowiska, o którym 

mowa  w § 2 pkt. 3. 

- wskazanie zakresu wykonywanych zadań, 

- wskazanie wymaganych dokumentów, 

- informację o terminie i miejscu składania dokumentów. 

Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni od opublikowania tego ogłoszenia w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 6 

1. Kandydaci składają na adres wskazany w ogłoszeniu ofertę, w zamkniętej kopercie, zawierającą 

dokumenty, wymienione w załączniku nr 1.  

2. Oceny, złożonych dokumentów pod względem formalnym, dokonuje komisja rekrutacyjna. 
3. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, z których wynika, 

że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu. 
 

§ 7 
 

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia 
się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną 
 w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w 
ogłoszeniu   o naborze. 

§ 8 

Po ogłoszeniu listy kandydatów, o której mowa w § 7 komisja rekrutacyjna dokonuje oceny 
punktowej kandydatów zgodnie z systemem zawartym w załączniku nr 2. 

§ 9 

Protokół z przeprowadzonego naboru powinien zawierać: 

- określenie stanowiska urzędniczego, na który prowadzony był nabór, 

- liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów 

uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 



- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru w tym: informację o maksymalnej 

liczbie punktów możliwej do uzyskania na wolnym stanowisku i informację o łącznej liczbie 

punktów uzyskanych przez kandydatów do pracy w szkole. 

 

§ 10 

 

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie 

doszło do zatrudnienia żadnego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

2. Informacja, o której mowa w pkt 1 zawiera: 

- nazwę i adres jednostki, 

- określenie stanowiska urzędniczego, 

- imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego, 

- uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego 

kandydata na wolne stanowisko urzędnicze. 

3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy, dopuszczalne 

jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów 

wymienionych w protokole tego naboru. Postanowienia pkt 1-2 stosuje się odpowiednio. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

 

1. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru, włączane są  

do akt osobowych. 

2. Oferty osób, które spełniały wymogi formalne przechowywane są zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

3. Oferty pozostałych osób, nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji 

 o wynikach naboru, są komisyjnie niszczone. 

 

§ 12 

W sprawach nie unormowanych w regulaminie stosuje się ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o 

pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami ) oraz inne ustawy i 

akty wykonawcze. 

 

 

 


