
 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

specjalista do spraw płac. 

 

                                        I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

                                           ul. Klasztorna 17A, 62-100 Wągrowiec 

                                                      tel./fax 067 2621481 

 

 

                                                       OGŁASZA NABÓR 

                                      NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: 

 

SPECJALISTA DS. PŁAC 
 

Data publikacji oferty: 13.01.2022 

Data ważności oferty:   28.01.2022 

 

 

1) Miejsce wykonywania pracy: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 

ul. Klasztorna 17a, 62-100 Wągrowiec. 

2) Nazwa stanowiska pracy: SPECJALISTA DS. PŁAC 

3) Wymagania: 

Wymagania niezbędne: 

a. posiadanie obywatelstwa polskiego lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy 

o pracownikach samorządowych; 

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

c. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

d. wykształcenie co najmniej średnie i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 

2 letni staż pracy. 

Wymagania dodatkowe: 

a. znajomość aktów prawnych związanych z zajmowaniem w/w stanowiska, 

b. znajomość przepisów oświatowych w zakresie rozliczenia świadczeń pracowniczych, 

c. umiejętność interpretowania przepisów prawa, 

d. umiejętność planowania i organizowania pracy, pracy w zespole, obsługa urządzeń technicznych, 

4) Zakres wykonywania zadań na stanowisku: 

a. sporządzanie listy płac i obsługa programu płacowego VULCAN, 

b. ewidencja potraceń z list płac, 

c. rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, 

d. obsługa programu ZUS „Płatnik,” 

e. rozliczanie nieobecności z tytułu niezdolności do pracy, 

f. wystawianie i ewidencja zaświadczeń o wynagrodzeniach, 

g. sporządzanie przelewów wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od 

wynagrodzeń w programie bankowym, 

h. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS, 

i. sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących płac, 

j. sporządzanie PIT 11 dla pracowników, 

k. sporządzanie dokumentów RP-7, 

l. sporządzanie sprawozdań do GUS – Z-03, Z-06, SIO 

 

 

 

 



5) Warunki pracy na danym stanowisku: 

a. Praca w wymiarze - pełen etat; 

b. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami oraz różnego rodzaju 

instytucjami 

c. Praca przy komputerze wymagająca pozycji siedzącej. Narzędzia pracy: komputer, skaner, telefon, 

drukarka.  

d. Wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) 

i Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych w I Liceum Ogólnokształcącym 

w Wągrowcu. 

e. Zatrudnienie od 1 marca 2022 r. 

 

6) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: był wyższy niż 6 %. 

 

7) Wymagane dokumenty: 

a. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do ogłoszenia, 

b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do ogłoszenia, 

c. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, 

d. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie zgodnego minimalnie z wymaganiami 

niezbędnymi podanymi w punkcie 3 ogłoszenia. 

 

8) Sposób, termin i miejsce składania dokumentów: 

a. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a, 62-100 Wągrowiec (sekretariat szkoły) albo 

przesłać pocztą na adres szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.01.2022r. do 

godziny15.00 z dopiskiem: 

 

„Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty ds. płac w I Liceum Ogólnokształcącym 

w Wągrowcu” 

 

b. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

c. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi załącznik nr 2 do treści regulaminu 
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu przyjętego 

zarządzeniem 1/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu z dnia 04 stycznia 

2022 r., nazywanego dalej „Regulaminem naboru”. 

 

9) Dodatkowe informacje: 

 

a. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na podstawie Regulaminu naboru. 

b. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne 

stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym 

w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a w razie niepodania 

numeru telefonu przez kandydata z wykorzystaniem pozostałych danych kontaktowych podanych 

przez kandydata. 

c. Kwestionariusz oceny kandydata – rozmowa kwalifikacyjna stanowi załącznik 

nr 3 do Regulaminu naboru. 

d. Z przeprowadzonych rozmów z kandydatami na stanowisko pracy zostanie sporządzony protokół 

stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu naboru. 

e. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – załącznik nr 5 lub 5a będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w I Liceum 



Ogólnokształcącym w Wągrowcu na tablicy informacyjnej Liceum oraz na stronie internetowej 

Liceum. 

f. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

informuje się, że: 

a) Administratorem danych osobowych kandydata jest dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu przy ul. Klasztornej 

17a. 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Krzysztof Pukaczewski), z którym 

kandydat może skontaktować pod adresem e-mail ido@1lowagrowiec.eu lub adresem 

Administratora. 

c) Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. płac w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu – na podstawie art. 221 Kodeksu pracy 

Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 oraz na zasadach rozdziału 2 Ustawy o pracownikach 

samorządowych Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458, co wyczerpuje wymagania 

art. 6 ust 1 lit. b oraz c RODO. 

d) Odbiorcą danych osobowych kandydata mogą być podmioty świadczące dla 

Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy 

legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

e) Dane osobowe kandydata będą przechowywane: w przypadku kandydatów z którymi nie 

nawiązano stosunku pracy w wyniku procesu naboru - przez okres 3 miesięcy od dnia 

zakończenia naboru, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni – dokumentacja 

związana z naborem zostanie włączona do akt pracowniczych. 

f) Kandydat posiada, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

g) W przypadku, gdy kandydat uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

h) Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie 

z podstawą prawną przetwarzania danych opisaną w pkt. 3 niniejszej klauzuli. Kandydat 

jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości uwzględnienia kandydatury w naborze. 

 

Informacje i wyjaśnienia związane z ogłoszonym naborem można uzyskać w sekretariacie I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz pod numerem telefonu: 67 2621 481 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Małgorzata Skrętna 

(specjalista ds. kadr) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:ido@1lowagrowiec.eu


Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

na wolne stanowisko urzędnicze 

Specjalista do spraw płac. 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu 

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................. ...................................... 

 

 2. Data urodzenia .....................................................................................................................................................  

 

 3. Dane kontaktowe........................................................................................................... ....................................... 

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie  

w tym miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) 

 

 

 4. Wykształcenie zgodnie z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu 

    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 

 

5. Kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                     .......................................................................... 

  (miejscowość i data)                                          (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Miejscowość, dnia .............................................. 

 

..................................................... 

                 /imię i nazwisko/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1600) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” 

  

 

 

.................................................... 

                  /podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

Miejscowość, dnia ................................................ 

..................................................... 

                 /imię i nazwisko/ 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1600) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” 

 

 

.................................................... 

                  /podpis/ 


