
 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu  
ogłasza nabór na stanowisko  

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu 
w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz. 

 
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne                                          

do zatrudnienia na tym stanowisku: 
 
1) Posiadać wykształcenie wyższe, 
2) posiadać co najmniej 4 letnią praktykę w księgowości, 
3) posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych, 
4) posiadać obywatelstwo polskie, 
5) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku, 
6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, 
7) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                               

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
8) posiadać nieposzlakowana opinię, 
9) posługiwać się językiem polskim. 

 
 
2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany 

jest nabór: 
1) Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy                                     

o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, PFRON, 
prawa pracy, Karty Nauczyciela oraz zamówień publicznych, 

2) doświadczenie w sferze budżetowej,  
3) znajomość programu płacowego, 
4) umiejętność obsługi komputera, w tym programów płacowych, księgowych, Płatnika, 

bankowości elektronicznej. 
5) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: umiejętność komunikacji, dobra 

organizacja pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, dyskrecja, 
punktualność, uczciwość, umiejętność pracy w zespole. 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 
 

1) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie zabezpieczenia i sposobu wykorzystania 
składników majątkowych biblioteki, 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarki materiałowej i finansowej biblioteki, 
3) akceptowanie zleceń, umów i zamówień na zakup materiałów oraz wykonywanie usług,  
4) zatwierdzanie do wypłaty dowodów rachunkowo-kasowych realizowanych gotówką                               

lub w formie bezgotówkowej, 
5) nadzór nad prawidłową pracą osoby prowadzącej kasę, 
6) prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami 
7) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych                                        

i innych będących w dyspozycji biblioteki, 



8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora biblioteki, 
dotyczących prowadzenia rachunkowości, 

9) opracowywanie budżetu biblioteki na każdy rok oraz wniosków w sprawie korekty planów, 
10) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu 
11) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz, 
12) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu wykorzystania środków budżetowych                        

i pozabudżetowych, 
13) naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków wypłacanych przez zakład pracy                           

ze środków ZUS oraz ich ewidencja 
14) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
15) sporządzanie deklaracji ZUS oraz miesięcznych raportów rozliczeniowych i przesyłanie ich 

droga elektroniczną, 
16) potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie deklaracji oraz rocznych informacji 

o dochodach i rozliczenia podatku rocznego na wniosek pracownika, 
17) naliczanie funduszu socjalnego oraz sporządzanie list wypłat dotyczących świadczeń                               

z funduszu socjalnego, 
18) prowadzenie kart ewidencyjnych korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

dla pracowników dla pracowników i byłych pracowników biblioteki 
19) sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości dla potrzeb organu nadzorującego placówkę: GUS, 

ZUS, US. 
20) sporządzanie przelewów z list płac i faktur, 
21) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku VAT i przekazywanie podatku do Urzędu 

Skarbowego, 
22) sporządzanie deklaracji PFRON i przekazywanie należnych składek 
23) systematyczne kontrolowanie wstępnej i bieżącej dokumentacji finansowo - gospodarczej 

biblioteki, bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 
 
4. Wymagane dokumenty: 
 

1) CV wraz z listem motywacyjnym 
2) Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wyksztalcenie, 
3) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 

doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie                              
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wskazujące datę jego rozpoczęcia oraz                                  
z informacją o korzystaniu lub nie korzystaniu z urlopu bezpłatnego  

4) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
5) oświadczenie o niekaralności,  
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje                                      

i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów 
dodatkowych o których mowa w pkt 2. 

 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.                              
w godzinach 8.00 – 15.00. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne składać należy w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej                                
w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 2 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie określonym                              
w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: 
głównego księgowego w terminie do dnia 29.06.2020 r. (włącznie) do godz. 10.00.  
 
Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki, na tablicy 
ogólnodostępnej znajdującej się przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz na stronie BIP. 
 



Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę                               
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:  
Dz. U. 2018 r. poz. 1000)  
  
 
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Bibliotece zostaną dołączone do jego 
akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Bibliotece 
Pedagogicznej w Sieradzu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku 
naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za 
potwierdzeniem odbioru. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu nie odsyła dokumentów kandydatom. 
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechniania informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez 
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


