
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku ogłasza nabór na stanowisko 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu  

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo  

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku   

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy  

Kandydat/ka musi spełniać jeden z poniższych warunków:  

1. posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości i ukończone ekonomiczne studia 

magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe, lub ukończone studia na innym 

kierunku i ekonomiczne studia podyplomowe;  

2. posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości i ukończoną szkołę średnią, 

policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną;  

3. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.  

Pozostałe niezbędne wymagania  

1. pełna znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawo zamówień 

publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz znajomość 

zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków 

finansowych;  

2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów 

publicznych, planu kont, zasad księgowości obowiązujących w instytucji kultury oraz 

prawa podatkowego;  

3. umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych oraz 

programów biurowych;  

4. umiejętność analitycznego myślenia;  

5. na w/w stanowisko pracy, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się także inni 

obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie 

umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 

podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

6. korzystanie z pełni praw publicznych;  

7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  

Wymagania dodatkowe  

1. odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość;  

2. dobra organizacja czasu pracy;  

3. gotowość do ciągłego doskonalenia się;  

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.  



Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego  

1. prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.  

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;  

3. wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej;  

4. przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy o 

rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych wyżej wymienionych aktów 

prawnych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;  

5. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych 

przychodów;  

6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku;  

7. opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego 

wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego;  

8. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz 

sprawozdawczością w układzie zadaniowym;  

9. składanie informacji o realizacji planu finansowego;  

10. odpowiedzialność za inwentaryzacje Biblioteki;  

11. sporządzanie list płac dla pracowników biblioteki;  

12. należyte przechowywanie i zabezpieczenia dokumentów finansowo- księgowych;  

13. sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;  

14. nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym;  

15. nadzór nad funkcjonowaniem kasy jednostki;  

16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub 

przepisów wewnętrznych, wydawanych przez dyrektora biblioteki, należą do 

kompetencji głównego księgowego.  

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do złożenia oferty  

• CV ze zdjęciem i list motywacyjny,  

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia,  

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego / stażu pracy,  

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,  

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są 

szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub/oraz ich 

zakres jest szerszy niż określony przepisami prawa. Oświadczenie to może być 

zawarte w liście motywacyjnym w następującej formie: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach”,  

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.  

Dodatkowe informacje:  



Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV wraz z uwzględnieniem 

przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"  

Dokumenty należy złożyć do 31.01.2020, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem nabór.  

Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do biblioteki. Adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Mokrsko 233; 98-345 Mokrsko. Dodatkowe 

informacje można uzyskać pod nr tel. 438411806.  

         Kandydaci, którzy spełniają powyższe wymagania i złożą komplet dokumentów zostaną 

zakwalifikowani do kolejnego etapu. Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

        Informacja o wyniku wyboru będzie umieszczona na stronie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku do 10.02.2020.  

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mokrsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.  

Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 

miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać 

odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Biblioteka nie odsyła dokumentów.  

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 233, jako pracodawca, 

za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora inspektorem 
ochrony danych osobowych pod adresem: 

o Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 233, 

o e-mail: inspektor@iod-wielun.pl. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 



Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody 

w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać 

w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą 
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

o prawo do usunięcia danych osobowych; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 


