
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk  
poszukuje osoby na stanowisko Głównego Księgowego 

 

• Opis stanowiska: 
- koordynacja i kontrola działu finansowo-księgowego oraz odpowiedzialność za księgowe 
aspekty działalności Instytutu, 
- kształtowanie polityki finansowej Instytutu. 
 

• Zakres obowiązków: 
- prowadzenie rachunkowości Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym oraz kompletności dokumentów, 
- zapewnianie zgodności zapisów księgowych z obowiązującymi przepisami (VAT, CIT, 
ustawa o rachunkowości), 
- sporządzanie planu finansowego Instytutu i sprawozdań z jego wykonania do PAN, 
- sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych PAN, US, ZUS, GUS, MNiSW,  
PFRON oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,  
- współpraca z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi,  
- sporządzanie/nadzorowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych CIT, VAT, PIT i innych, 
- nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, podatków i potrąceń, 
- nadzór nad sporządzaniem PIT-ów, 
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji, 
- prowadzenie ubezpieczeń „Od ognia i innych żywiołów” oraz OC,  
-  zapewnienie terminowości wykonania wszelkich operacji finansowych i podatkowych oraz 
sprawozdawczych Instytutu, 
- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz 
dokumentów pracowniczych,  
- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 
wewnętrznych wydanych przez dyrektora Instytutu należą do głównego księgowego. 
 

• Wymagania: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia), 
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości na podobnym stanowisku, 
- bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz 
umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania, 
- znajomość ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych, 
- umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości,  
-  umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu, 



- dobra organizacja pracy i rzetelność, 
-  umiejętność zarządzania zespołem, 
-  możliwość szybkiego podjęcia pracy, 
- mile widziana znajomość systemu Raks SQL, 
- preferowani kandydaci z doświadczeniem w jednostkach sektora nauki. 
 

• Proponujemy: 
- stabilne zatrudnienie – umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin (początkowo na okres 
próbny), 
- możliwość podnoszenia kwalifikacji, 
- dobrą lokalizację (metro Ratusz-Arsenał), 
- benefity pozapłacowe (możliwość dofinansowania do karty Multisport, urlopu, wypoczynku 
zorganizowanego dzieci i świąt). 
  

• Wymagane dokumenty: 
- CV,  
- list motywacyjny,  
- dyplom ukończenia studiów. 
 

• Zgłoszenia wraz z życiorysem, informacją o przebiegu pracy zawodowej oraz danymi 
kontaktowymi prosimy kierować na adres ispan@ispan.pl z podaniem tematu „Główny 
Księgowy” do 15 grudnia br. 
 

• W zgłoszeniu (aplikacji) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Sztuki PAN wpisana do 
ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: z siedzibą w Warszawie ul. Długa 26/28, skr. 
poczt. 994, 00-950 Warszawa, tel. (22) 50 48 200, fax (22) 831 31 49, e-mail: ispan@ispan.pl, 
NIP 525-000-85-48, REGON 000325794. 
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
oferowane stanowisko.  
 

• Wybranych kandydatów poinformujemy o szczegółach oferty i  zaprosimy na 
rozmowę kwalifikacyjną (on-line). 


