
 

 

O g ł o s z e n i e nr WK/75/16 

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Naczelnik Wydziału – Główny Księgowy  

w Wydziale Księgowości 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Liczba etatów: 1 

Główne obowiązki: 

 Kierowanie pracą Wydziału Księgowości oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad 

podległymi pracownikami. 

 Prowadzenie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 

 Prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o finansach 

publicznych. 

 Stosowanie przyjętej w NFZ  polityki rachunkowości. 

 Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych NFZ. 

 Opracowywanie wewnętrznych sprawozdań w ramach NFZ i nadzór nad ich wykonaniem. 

 Nadzór nad przekazywaniem do świadczeniodawców i świadczeniobiorców  środków 

finansowych pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacji z budżetu 

państwa i innych źródeł, uzyskanych przez Oddział. 

 Współpraca z Biurem Księgowości Centrali NFZ w zakresie zagadnień merytorycznych 

związanych z Wydziałem Księgowości. 

 Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem 

dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz 

egzekwowaniem należności przez oddział. 

 Opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału NFZ dotyczących spraw ekonomiczno 

– finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych. 

 Nadzór nad inwentaryzacją składników aktywów i pasywów. 

 Współpraca z innymi komórkami oddziału i Centrali NFZ. 

 Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oddziału. 

 Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Wykształcenie: 

 Wyższe  

Wymagania konieczne: 

 Minimum - 10 letnie doświadczenie zawodowe (udokumentowane świadectwami pracy lub 

zaświadczeniem o zatrudnieniu). 

 Minimum - 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w sektorze finansów   

publicznych. 

 Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji    

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 



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

 Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania obowiązków głównego księgowego. 

 Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

spełnianie jednego z poniższych warunków:  

 Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe 

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  

i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości. 

 Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów. 

 Posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn.zm.).  

Art. 112.  

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub  

       ubiegają się o zawarcie takich umów, 

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy  

      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich  

      umów, 

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów  

      o działalności leczniczej, 

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, 

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową  

      na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,  

      poz. 1151, z późn. zm.), 

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których  

      mowa w pkt 2, 

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających  

       więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż  

       określone w pkt 6, 

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami, 

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu: 

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, 

2)   wykonywać działalności gospodarczej. 

Umiejętności pożądane: 

 Znajomość przepisów o rachunkowości. 

 Znajomość przepisów o finansach publicznych. 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=1036&czartnr=11#112


 Znajomość podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia  

w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracą zespołu. 

 Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegłego posługiwania się 

aplikacjami Word, Excel, Power Point z pakietu Microsoft Office. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

 Podpisany list motywacyjny i CV. 

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 Podpisane oświadczenie o treści - „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” 

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2015  roku  poz.2135j.t.). 

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8. 

 

Dokumenty należy przesyłać do dnia 7 października 2016 roku na adres: 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  

lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8. 

Na kopercie prosimy dopisać: 

Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr WK/75/16. 

Informacja telefoniczne pod nr 22 279 75 07 

Inne informacje: 

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu 

do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia). 

 Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. 

 Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną 

komisyjnie zniszczone. 

 Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną 

zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub 

rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Warszawa, dnia 23 września 2016 roku      

Sporządziła: 

Dorota Kierzkowska 

Główny Specjalista 

Wydział Kadr i Szkoleń 

 


