
f{iejfiqrfimirlny ${rgd*k P*rur*cy §pgłeearłej w [,diqebmrktl

oP|s sTANoWlsKA PRACY

,łvwrąl, 
§1 §§ psrĄli e* h o rk, pl

Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Bezpośredni przełożony

Miejsce pracy

Kategoria zaszeregowania Vl

1) ustawy o finansach publicznych,
2) ustawy o rachunkowości

z zastosowaniem:
1) Kodeksu postępowania administracyjnego,'
2) statutu MGOPS w Więcborku
oraz innych przepisów prawa, w tym także lokalnego i regulacji wewnętrznych MGOPS w
Więcborku.

1) podstawowe obowiązki Księgowego jako. pracownika samorządowąo regulują:
a) przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
b) Kodeks pracy,

2l ponadto pracownik obowiązany jest:

a) rzetelnie, efektywnie, bezstronnie i terminowo wykonywać przydzielone obowiązki
oraz prace powierzone,

b) informować przełożonego o stanie prowadzonych spraw izaistniałych problemach,
c) przestrzegaćtajemnicysłużbowej,
d) przestrzegać zarządzen Dyrektora MGOPS,
e) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku pracy,
f) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów p.poż,
g) należycie dbać o mienie zakładu, tj. miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia

pracy, materiały itp.,

h) pomagaĆ w organizowanych przez MGOPS lub przy udziale MGOPS imprezach i

niekonwencjonalnych formach pomocy na rzecz podopiecznych,
i) przestrzegać zasad współżycia społecznego
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dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;
sporządzanie dowodów księgowych wewnętrznych;
obsługa programu BUDŻET - księgowość budżetowa z planowaniem ;

prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej i uzgadnianie ich z kontami księgi
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Dział Finansowo-Kadrowy (DFK)

Księgowy

Kierownik Działu Finansowo-Kadrowego

Budynek MGOPS, ul. Mickiewicza22a, Więcbork

Pracownik prowadzi sprawy z zakresu:

Zakres ogól ny obowiązków:

Zakres szczegółowy obowiązków:



głównej;

5) analiza oraz uzgadnianie kont analitycznych z kontem syntetycznym;
6) uzgadnianie kosztów rodzajowych i ich analiza;
7l bieżąca analiza wykonania planu;
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych MGOPS ijednostki podległej;
9) prowadzenie ewidencji pozostaĘch środków trwałych MGOPS;
10) uzgadnianie ewidencji ksiąg inwentarzowych z ewidencją syntetyczną;
11) rozliczanie inwentaryzacji;
12) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
13) kompletowanie dowodów księgowych oraz dbałość o należyte przechowywanie tych

dokumentów;
14) prawidłowe realizowanie operacji bankowych - obsługa lnternet Banking;
15) pomoc w dokonywaniu okresowych analiz i ocen realizacji dochodów i wydatków

budżetowych;
16) pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz

sprawozdań opisowych z wykonania budżetu;
17) pomoc w przygotowywaniu danych niezbędnych do opracowania rocznych planów

finansowych;
18) zastępowanie innych pracowników działu podczas ich nieobecności;
19) stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w

ramach powierzonego sta nowiska;
20) samodoskonalenie i samokształcenie w zakresie nałożonych zadań, w tym również

wykorzystywanie dostępnych w MGOPS zasobów, tj. publikacji książkowych, czasopism
branżowych, portali prawnych, itp.

21) znajomość obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie
wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych;

22) wykonywanie llllych poleceń i zadań służbowych zleconych przezprzelożonych.

1) wgląd do dokumentów zawierających dane osobowe pracowników i ich rodzin oraz osób
pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, przetwarzanie tych danych do celów
służbowych; s

2) wgląd do dokumentów zawierających dane osobowe osób/rodzin korzystających z pomocy
MGOPS w Więcborku oraz przetwarzanie tych danych do celów służbowych;

3) dostęp i korzystanie z programów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań;
4) występowania do właściwych podmiotów/instytucji o udzielenie informacji w ramach

powierzonych zadań;
5) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach objętych

zakresami działań;
6) informowania przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonywanie zadań

lub poleceń służbowych.

Zakres odpowiedzialności pracownika

1) Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe
wykonywanie zadan wymienionych w powyższym zakresie czynności oraz innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa;

2) Odpowiedzialność w jednakowym stopniu dotyczy realizacji powierzonych zadań,
podejmowanych prlez niego zarówno decyzji, jak i inicjatyw wymaganych na tym
stanowisku pracy;

3) Prawidłowe zabezpieczenie akt, dokumentów służbowych i pieczątek pod zamknięciem, jak
również zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich;

4) Natychmiastowe meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o kradzieży pieczątek,
dokumentów lub ich zagubieniu;
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Uprawnienia pracownika:



5) Utrzymanie porządku w miejscu pracy;

6) Przestrzeganie zasad określonych w regulaminie pracy MGOPS.
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wykształcenie i staż pracy
niezbędne

wyższe
lub
średniei2latapracy

dodatkowe

umiejętności

niezbędne

dodatkowe

znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
biegła obsługa komputera
znajomość program u finansowo-księgowego
U.l. lNFO-SYSTEM R. iT. Groszek s.c,

umiejętność organizowania pracy własnej
umiejętność pracy w zespole

specjalne wymagania wobec
stanowiska

niezbędne

dodatkowe
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Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku biurowym i wyposazone w urządzenia biurowe, jak
komputer z oprzyrządowaniem, telefon, stół, siedzisko i inne sprzęty, które spełniają ogólne
wymagania, WilgotnoŚĆ względna powietrza jest umiarkowana, a środowisko termiczne spełnia
warunki komfortu cieplnego, Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem
komputera, występowaniem czynników stresggennych oraz oczekiwaną dyspozycyjnością.
Sporządziła: Bożena Smoleń
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Więcbork, dnia 4 grudnia 2019 r.


