
 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

ogłasza konkurs na stanowisko: 
Księgowa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

 

Wymagania niezbędne: 
 

1. wykształcenie średnie,  

2. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy w księgowości  

3. dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole 

Wymagania dodatkowe: 

 

1. wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości 

2. doświadczenie w zakresie pracy w programie RAKS SQL 

 

 Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

 

1. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, modułu FK – księgowanie 

dokumentów. 

2. Analiza, kontrola kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami (należności i 

zobowiązania). 

3. Weryfikacja poprawności dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia 

deklaracji VAT-7, bieżące monitorowanie „Rejestru VAT”, w tym w szczególności: 

monitorowanie wartości podatku, sporządzanie deklaracji VAT. 

4. Obsługa modułu Sprzedaży – wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

5. Sporządzanie dokumentacji księgowej niezbędnej do rozliczenia środków 

pieniężnych. 

6. Sporządzanie w wymaganych przepisami okresach (np. miesięcznych, kwartalnych) 

sprawozdań wynikających z realizowanych zadań. 

7. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji wyposażenia Szpitala. 

8.  Znakowanie majątku Szpitala tj. – nadawanie numerów inwentarzowych na środki 

trwałe (wg. grup, podgrup i rodzajów w KŚT) oraz na wyposażenie Szpitala – w 

przypadki zakupu modułu do znakowania jego pełna obsługa. 

9. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczeń wynagrodzeń 

pracowników Szpitala, w tym w szczególności sporządzanie listy wynagrodzeń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z terminami ujętymi w zakładowym 

regulaminie wynagradzania.   

10. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

11. Przechowywanie w układzie chronologicznym i zabezpieczanie dowodów 

księgowych. 

12. Akceptacja przelewów bankowych do realizacji. 

13. Rozliczenia bezgotówkowe – prowadzenie modułu „bankowego” na potrzeby wypłat 

wynagrodzeń pracowników. 

14. Realizacja zadań wynikających z bieżącego rozliczenia wartości środków 

farmaceutycznych znajdujących się w Aptece Szpitala. 



15. Kontrola zgodności wartości środków farmaceutycznych znajdujących się na stanie 

apteki z zapisami w programie FK. 

16. Sporządzanie rocznego i miesięcznego rozliczenia PFRON z tytułu wpłat 

obowiązkowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji. 

17. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, modułu Środków Trwałych oraz 

Wartości Niematerialnych i Prawnych. 

18.  Prowadzenie dokumentacji ZFŚS (pożyczki, zapomogi, wczasy pod gruszą itd.) 

zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa,  

19. Ubezpieczenia Szpitala: OC; majątkowe, komunikacyjne. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 

3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych, 

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz 

doświadczenie zawodowe, 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz 

z czytelnym podpisem. 

Dodatkowe informacje: 

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat umowa o pracę 

2. miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 

dnia 10 kwietnia 2017 roku opatrzonej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 

Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku”, pod adresem: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock lub przesłać 

pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie nadania, oferty złożone po 

terminie odsyłane są do nadawcy O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną 

zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru. 

  

Szczegółowych informacji udziela: 

Joanna Niewczas - Jeż  ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock j.niewczas@zozmswia.pl; 

tel. 22 779 46 71 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od  745 do 1520. 

  

Zatwierdzam: 
Dyrektor   
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 
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