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Ogłoszenie 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ogłasza konkurs 

na stanowisko referenta ds. finansowo – płacowych 

 

I. Kryteria kwalifikacyjne:  
 

Wymagania niezbędne: 
1) Wykształcenie wyższe ( mile widziane ekonomiczne, administracyjne ) staż pracy na 

podobnym stanowisku co najmniej 3 lata; 
2) Biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Microsoft Excel, Word, 

korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej; 
3) Znajomość obsługi programu Płatnik; 
4) Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy   

o systemie ubezpieczeń społecznych; 
5) Terminowość i rzetelność. 
  

 Wymagania dodatkowe: 
1) Umiejętność obsługi programu Symfonia Kadry i Płace; 
2) Mile widziana znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawo                      

o szkolnictwie wyższym i nauce; 
3) Umiejętność pracy pod presją czasu. 
 
II. Zakres  zadań na stanowisku: 
1) Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zasiłków i innych należności 

dla pracowników,  dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, określonej grupy 
pracowników; 

2) Rozliczanie umów cywilno-prawnych; 
3) Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS; 

 
 



4) Kontrola formalno-rachunkowa rachunków do umów cywilnoprawnych zawartych  
z osobami fizycznymi w zakresie dydaktyki i pozostałych umów; 

5) Prowadzenie dokumentacji dotyczących potrąceń z tytułu zajęć wynagrodzeń  
pracowników oraz pozostałych potrąceń; 

6) Prowadzenie Zbiorczej Księgi Druków Ścisłego Zarachowania, prawidłowej 
gospodarki, ewidencji  oraz prawidłowe ich zabezpieczanie na zasadach określonych 
w odrębnym zarządzeniu; 

7) Zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu operacji 
gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8)  Rozliczanie kosztów wynagrodzeń według źródeł finansowania; 
9) Wykonywanie innych poleceń przełożonego dotyczących pracy. 

 
III. Wymagane dokumenty: 
1) podanie do Rektora o przystąpieniu do konkursu; 
2) życiorys zawodowy; 
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe; 
5) oświadczenie o niekaralności; 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 
 
Dodatkowe informacje: 

Dokumenty należy składać w Dziale Organizacji i Kadr, ul. 3 Maja 17 pok. 31 w terminie 
do dnia 17 kwietnia 2019 roku. PWSZ we Włocławku zastrzega sobie prawo zamknięcia 
konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu 
jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie gwarantuje 
zatrudnienia. Zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy. Decyzja o zatrudnieniu należy do 
Rektora. 

 


