
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 

ogłasza konkurs na stanowisko:  
 specjalista w dziale ewidencji i rozliczeń prac naukowo-badawczych  

……………………………………… 
(nazwa stanowiska) 

  
Wymiar etatu : 8 godzin dziennie wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo),  
      praca w systemie  
Główne obowiązki: 
1) Udział w procesach obsługi projektów na etapie składania wniosków, 

podpisywania umów, uruchamiania prac i ich rozliczanie. 
2) Dokonywanie wstępnej kontroli:  

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem finansowym 
projektu, 

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych. 

3) Dekretowanie dokumentów źródłowych dotyczących prac n-b. 
4) Prowadzenie rejestru prac n-b, 
5) Wystawianie faktur sprzedaży dotyczących prac n-b, 
6) Weryfikacja zapotrzebowań , zamówień pod względem finansowego 

zabezpieczenia przedmiotu zamówienia 
7) Przygotowywanie części danych do sprawozdań GUS. 
8) Dekretowanie wyodrębnionych wyciągów bankowych dedykowanych projektom. 
9) Sporządzanie list wynagrodzeń dot. umów cywilno-prawnych wraz z ich 

dekretacją, 
10) Prowadzenie i archiwizacja dokumentów wyodrębnionych projektów. 
 
11) Współpraca ze specjalistami ds. nauki oraz kierownikami prac.. 
12) Współpraca z komórkami AMW celem prawidłowego obiegu dokumentów 
 
Wykształcenie i umiejętności: 
1. Wymagania konieczne: 

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, 
zarządzanie).  

2) Dobra znajomość przepisów prawa z zakresie  finansowania nauki  
i rachunkowości. 

3) Dobra znajomość pakietu MS Office, 
4) Zdolności analityczne, odporność na krytykę 
5) Wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
6) Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu. 

 
2. Wymagania pożądane: 

1) Znajomość struktur organizacyjnych uczelni i środowiska akademickiego, 
2) Doświadczenie w pracy w zintegrowanym systemie informatycznym ERP 

3) Znajomość zagadnień z rozliczaniem środków UE  
Informacje o metodach i technikach naboru: 
1. Analiza aplikacji. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy w stopniu najwyższym spełniają 

wymagania zawarte w konkursie. 



Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 31 stycznia 2023 r.  na adres:   
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. inż. J. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 
Oddział Personalno-Administracyjny 

 
z dopiskiem specjalista działu ewidencji i rozliczeń prac naukowo-

badawczych– „konkurs"  
(nazwa stanowiska)  

albo emailem na adres a.ramotowska@amw.gdynia.pl 
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Inne informacje: 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kwesturze pod numerem telefonu: 

261 262 845. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz 
dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 
Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym 
kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl  
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, 
którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis 
prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie 
ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w 
zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres 
określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma 
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  
Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również 
przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej 
rekrutacji.  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą 
przechowywane przez 12 miesięcy .  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych 
przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te  
w przypadku niezakwalifikowania mnie do konkursu zostaną zniszczone. 

mailto:a.ramotowska@amw.gdynia.pl

