
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach  
ogłasza nabór na stanowisko 

 Głównego Księgowego 
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego: 
 
1. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami. 
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zasad wykonywania budżetu Biblioteki. 
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 
planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 
4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej. 
5. Sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji. 
6. Opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji wydatków. 
7. Zapewnienie kontroli pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych 
oraz zawieranych umów. 
8. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych m.in. przydzielonych dotacji, 
zobowiązań ZUS i podatkowych, oraz innych otrzymanych środków podlegających 
rozliczeniu. 
9. Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Biblioteki. 
10. Zapewnienie terminowości spłat zobowiązań oraz ściągania należności. 
11. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia 
rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów 
księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, obsługi kasowej. 
12. Realizacja innych zadań Głównego Księgowego wynikających z ustawy o finansach 
publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Wymagania niezbędne: 
 
Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236.) powinna 
spełniać następujące wymagania: 
1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że 
odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od 
posiadania obywatelstwa polskiego. 
2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw 
publicznych. 
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 
4. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
obowiązków Głównego Księgowego. 
5. Spełniać jeden z poniższych warunków: 
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne 
studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 



b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
c) posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Wymagania dodatkowe: 
 
1. Doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów 
publicznych, w tym instytucji kultury. 
2. Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym. 
4. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz 
statystycznej. 
5. Dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów związanych z 
funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych a także przepisów z zakresu 
finansów publicznych oraz rachunkowości. 6. Biegła obsługa komputera, w tym 
znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word). 
7. Znajomość programów finansowo-księgowych ( m.in. Vulcan, Płatnik). 
8. Odpowiedzialność, rzetelność, dobre umiejętności analityczne. 
9. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne. 
  
Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego z opisem 
doświadczenia w zakresie wymagań do dnia 31 maja 2022 r.za pośrednictwem poczty 
lub drogą elektroniczną na adres: biblioteka@slubice.pl.  
 
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i 
Gminy w Słubicach w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów 
rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych 
danych było dobrowolne.” 
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Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji pracowników 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach– klauzula informacyjna 

  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, 
że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 
Słubicach, ul. Plac Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice, tel.95 7582372; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  kontaktować w 
sprawach przetwarzania swoich danych osobowych: iod@biblioteka.slubice.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach: 
-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust.1 lit c 
RODO, 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art.6 ust.1   
lit. a) RODO, 
- wykonania umowy, której stroną będzie Pani/Pan, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art.6 
ust.1 lit. b) RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
wybrane stanowisko pracy stosownie do art.22 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku 
spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być 
udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do 
informacji publicznej; 

6. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru lub też, gdy wyrazi 
Pani/Pan odrębną zgodę przez okres 2 lat w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach. 
W przypadku zaś zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu 
upływu okresu przewidzianego w przepisach o archiwizacji; 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu; 

8. Administrator nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego                       lub organizacji międzynarodowej; 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania; 
11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO) 

przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

12. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w 
danych       do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa). 

13. W sytuacji złożenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie o pracę i 
innych) bez prowadzonej rekrutacji/z własnej inicjatywy a bez wymaganej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zostanie Pani/Pan zawezwany w terminie 7 dni o ich 
uzupełnienie. W przeciwnym wypadku dokumenty/dane zostaną niezwłocznie usunięte.  
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