
Ogłoszenie Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU 

ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg 
tel. 77 404 70 36, 77 416 99 88

ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) kandydatka/kandydat jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie  była/nie  był  prawomocnie  skazana/skazany  za  przestępstwa:  przeciwko  mieniu, 

przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych 
oraz  samorządu  terytorialnego,  przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za 
przestępstwa karne skarbowe,

4) ukończyła/ukończył  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie,  ekonomiczne wyższe 
studia  zawodowe,  uzupełniające  ekonomiczne  studia  magisterskie  lub  ekonomiczne 
studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

5) lub  ukończyła/ukończył  średnią,  policealną  lub  pomaturalną  szkołę  ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

6) lub  jest  wpisana/wpisany  do  rejestru  biegłych  rewidentów  na  podstawie  odrębnych 
przepisów,  posiada  świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające  do  usługowego 
prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  lub  certyfikat  księgowy,  wydane  na  podstawie 
odrębnych przepisów, 

7) znajomość  ogólnych  zagadnień  z  zakresu  prawa  pracy,  ubezpieczeń  społecznych
i  zdrowotnych,  znajomość  ustawy  o  rachunkowości,  finansach  publicznych,  prawa 
zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

8) znajomość obsługi komputera.
2. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2) przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami 

prawa,
3) sporządzanie zestawień należności i zobowiązań,
4) sporządzanie  sprawozdania  finansowego  na  koniec  roku  obrotowego  oraz  w  innych 

terminach wskazanych przez dyrektora,
5) bieżące  monitorowanie  należności  i  zobowiązań,  sporządzanie  list  płac,  ewidencja 

podatków od osób fizycznych,
6) prowadzenie  ewidencji  osobowego  funduszu  płac  oraz  sporządzanie  sprawozdań

z zatrudnienia i wykonywania funduszu płac,
7) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
8) zapewnienie  prawidłowości,  terminowości  i  rzetelności  sprawozdań  finansowych 

składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analizę,
9) opracowywanie  projektów  przepisów  wewnętrznych  wydawanych  przez  dyrektora 

dotyczących rachunkowości,
10) rozliczanie środków finansowych pozyskiwanych z dotacji organizatora lub innych,
11) wykonywanie  innych  nie  wymienionych  wyżej  zadań,  które  z  mocy  prawa  lub 

przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji głównego 
księgowego. 

3. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu. 



4. Wymagane dokumenty: 
1) CV  z  opisem  dotychczasowej  kariery  zawodowej  z  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na 

przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  dla  potrzeb  niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)”wraz z podpisem,

2) list  motywacyjny  opatrzony  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych 
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997  roku  o  ochronie  danych  osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)”wraz z podpisem, 

3) kserokopia  dyplomu ukończenia studiów,
4) kserokopie świadectw pracy, 
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  i  korzystania  z  pełni  praw 

publicznych,
7) oświadczenie  o  odpowiednim stanie  zdrowia  pozwalającym na  zatrudnienie  na  ww. 

stanowisku, 
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat 

zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  zaświadczenia  o  niekaralności  z  Krajowego 
Rejestru Karnego). 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”

w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg
w sekretariacie w godzinach: 8.00-14.00

lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu ) na ww. adres
w terminie do 06 lipca 2012 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie odsyłamy ofert, które wpłyną w związku
z naborem.
Po  upływie  terminu  złożenia  dokumentów  z  kandydatami  spełniającymi  wymagania  formalne 
zostanie  przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna.  O jej  terminie  i  miejscu  kandydaci  zostaną 
powiadomieni telefonicznie. 
Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji 
Publicznej   http://www.bip.brzeg.pl/ w ogłoszeniach naboru na wolne stanowiska w jednostkach 
organizacyjnych,  na  tablicy  ogłoszeń  biblioteki  oraz  stronie  internetowej  biblioteki: 
www.biblioteka.brzeg.pl.

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Księcia Ludwika I w Brzegu

Katarzyna Oćwieja-Grądziel

http://www.biblioteka.brzeg.pl/

