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ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Podinspektor do spraw rozliczeń 
(nazwa stanowiska pracy) 

 

A. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): 

wykształcenie wyższe ekonomiczne 

2. Obligatoryjne uprawnienia: 

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4. nieposzlakowana opinia, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

6. znajomość aktualnych przepisów prawnych, w szczególności: 

− ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

− ustawy ordynacja podatkowa; 

− ustawy o finansach publicznych; 

− ustawy o samorządzie gminnym; 

− ustawa o rachunkowości; 

− ustawy o samorządzie gminnym; 

− ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

7. Obsługa pakietu MS Ofiice na poziomie zaawansowanym, w tym przede wszystkim 

MS Excel;  

8. Prawo jazdy kategorii B; 

 

 

 

 

 



 
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 

ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów 
tel.  81 854 36 15, 81 854 21 72 
www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

e-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 

 

Strona 2 z 5 

 

3. Doświadczenia zawodowe: 

1. doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności: wymagane  

co najmniej 2 lata (udokumentowane świadectwem pracy),  

2. doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: wymagane 

co najmniej 2 lata (udokumentowane świadectwem pracy). 

 

4. Umiejętności zawodowe: 

1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań w zakresie 

ustawy ordynacja podatkowa; 

2. praktyczna umiejętność redagowania pism urzędowych; 

3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; 

4. dyspozycyjność i wysoka kultura osobista; 

5. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy; 

6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

B. Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

 

C. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. prowadzenie urządzeń ewidencji analitycznej z tytułu opłat  

za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i odsetek od opłat  

za gospodarowanie odpadami, 

2. okresowe uzgadnianie prowadzonej ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną 

i syntetyczną, 

3. dekretowanie zaksięgowanych dowodów księgowych z zakresu prowadzonej 

ewidencji, 

4. prowadzenie egzekucji należności i postepowania w celu likwidacji nadpłat, 

5. dokonywanie inwentaryzacji  z zakresu prowadzonych kont ksiąg analitycznych  

i szczegółowych zgodnie i w terminach wynikających  z ustawy o rachunkowości, 

6. wystawianie i wysyłanie upomnień, 
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7. wystawianie, wysyłanie, prowadzenie postępowań  i prowadzenie ewidencji tytułów 

wykonawczych, 

8. właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentów i urządzeń księgowych  

oraz terminowe przekazywanie ich do archiwum zakładowego, 

9. podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia hipoteki przymusowej  

lub zastawu skarbowego. 

10. przestrzeganie terminów i zasad zwrotów nadpłat. 

11. zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie należności  

z tytułu odsetek za zwłokę i zwrotów kosztów upomnienia, 

12. zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie naliczeń i  egzekucji odsetek  

za zwłokę  i kosztów upomnienia, 

13. sporządzanie zestawień, zaświadczeń i oświadczeń związanych z zakresem 

obowiązków, 

14. współpraca z instytucjami zewnętrznymi  w zakresie prowadzonych postępowań, 

15. wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań działu oraz zadań zleconych 

działowi, pozostających w zakresie jego właściwości. 

16. opracowywanie dla potrzeb Zarządu i Gmin Członkowskich sprawozdań stosownie  

do obowiązujących przepisów i zasad; 

17. przyjmowanie korespondencji wpływającej do działu, rejestracja korespondencji,   

udzielanie kompleksowej informacji o pracy działu; 

18. zastępstwo innych pracowników działu w tym pracownika obsługującego kasę; 

19. archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonych spraw. 

 

Wymiar czasu pracy:  1/1 etatu 

 

Warunki pracy na stanowisku 

 

Dział Finansowy w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

Stanowisko pracy na parterze (brak podjazdu i windy) oraz pierwszym piętrze.  

Obsługa komputera powyżej  4 godzin dziennie. Prowadzenie czynności w siedzibie Biura 

Związku. Kontakt z interesantami osobiście i telefonicznie. 
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Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej na dzień 20 listopada  2017 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był mniejszy niż 6%. 

 

D. Wymagane dokumenty: 

 

1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125); 

2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego          

stanowiska; 

4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje  

się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 

obowiązków w wymiarze jednego etatu; 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys i list motywacyjny, należy opatrzyć klauzulą: 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych”. 

 

 

 

 

 



 
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 

ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów 
tel.  81 854 36 15, 81 854 21 72 
www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

e-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 

 

Strona 5 z 5 

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  

do dnia 23 maja 2022 r.  godz. 15:00 – liczy się data wpływu dokumentów do Biura ZKGZL. 

 

pod adresem:  Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 

             21-100 Lubartów 

                ul. Rynek II 6 

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Podinspektora do spraw rozliczeń Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej”. 

Aplikacje, które wpłyną do Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

  

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej przy ul. Rynek II 6 oraz na stronie www.zwiazekgmin.lubartow.pl . Dodatkowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8543615 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną  

o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona 

na stronie internetowej (www.zwiazekgmin.lubartow.pl .) oraz na tablicy informacyjnej  

przy ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów. 

                                                                                                                                                                      

Stanowisko pracy umieszczone na parterze ( brak podjazdu i windy ). Obsługa komputera 

powyżej 4  godzin dziennie. Prowadzenie czynności w siedzibie Biura Związku.  

Kontakt z interesantami osobiście i telefonicznie. 

 

 

Dyrektor Biura Związku 

 

Ewa Badyoczek-Brzyska 

 

                  (-) 

 

http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/

