
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego z siedzibą w Warszawie, 
 
poszukuje  kandydata/kandydatki na stanowisko Głównego Księgowego  
 
Zakres zadań: 

1. Prowadzenie rachunkowości, w tym: 

 sporządzanie sprawozdań finansowych i współpraca z biegłymi 
rewidentami podczas badania w/w sprawozdań,  

 nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości,  

 bieżąca kontrola urządzeń księgowych i zapisów na w/w 
urządzeniach. 

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:  

 zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym,  

 kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 

4. Przygotowywanie i aktualizacja planów finansowych jednostki, kontrola 
i analiza wykonania.  

5. Kierowanie pracą Biura Ekonomiczno-Finansowego 
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w 

szczególności prowadzenia rachunkowości, zasad przeprowadzania 
inwentaryzacji, wysokości opłat. 

Wymagania niezbędne:  

1. Spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków.: 

 ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, 
ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających 
ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów 
podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki 
w księgowości lub 

 ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły 
ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki 
w księgowości lub 

 bycie wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub 

 posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego 
uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony 
umowy o EOG.  

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. 

4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe. 



5. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 
koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 

6. Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości. 
7. Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o 

naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
8. Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych. 
9. Znajomość prawa zamówień publicznych. 
10. Bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Access). 
11. Bardzo dobra znajomość informatycznych systemów finansowo-księgowych. 
12. Umiejętność kierowania zespołem. 
13. Rzetelność. 
14. Komunikatywność. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Znajomość prawa o szkolnictwie wyższym 
2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
3. Umiejętność wyszukiwania informacji 
4. Umiejętność analitycznego myślenia 

 
Pozostałe informacje: 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił w Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej mniej niż 6%. 

 
 

 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: praca@ksap.gov.pl   
do 14 listopada 2018 r. 

 

mailto:praca@ksap.gov.pl

