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GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
URZĘDU MIASTA I GMINY PILICA 

W WYMIARZE 1 ETAT 

1. Wymagania niezbędne : 
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych 

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów 
magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiada co najmniej 3 -
letnią praktykę w księgowości albo ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną 
szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości, 

b) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
c) posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy w księgowości budżetowej, w samorządzie 

lub w jednostkach samorządowych, 
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, 
e) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

f) nieposzlakowana opinia, 
g) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 

publicznych wraz aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości wraz aktami 
wykonawczymi. 

2. Wymagania dodatkowe: 
a) samodzielność i komunikatywność, 
b) umiejętność podejmowania decyzji, 
c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, 
d) dyspozycyjność, 
e) prawo jazdy kategorii B, 
f) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) prowadzenie rachunkowości jednostki, 
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym, 
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności operacji gospodarczych 

i finansowych, 
e) ewidencja rozliczeń VAT Gminy w Urzędzie, 
f) terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań i bilansów 

Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej oraz bilansu skonsolidowanego JST, 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
Praca administracyjno - biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer. 
Budynek piętrowy pozbawiony windy osobowej. 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica, w rozumieniu przepisów rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. 

6. Wymagane dokumenty : 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 



c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe 
uprawnienia, kwalifikacje oraz staż pracy, 

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1, 

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw 
publicznych - załącznik nr 2, 

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016) - załącznik nr 3. 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów 
winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 
Brak wymaganych dokumentów i oświadczeń, brak własnoręcznego podpisu albo brak 
poświadczenia za zgodność z oryginałem uważany będzie za brak formalny nie 
podlegający uzupełnieniu. 

7. Inne informacje: 
Wymiar czasu pracy: 1 etat, miejsce pracy: Pilica. 

8. Termin i miejsce składania dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Pilicy", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 15.00. 

a) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A, 
w pok. nr 12, w godzinach urzędowania tj. od 7:00 - 15.00. 

b) przesyłką pocztową - decyduj e data wpływu. 

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu składnia (decyduje data wpływu do urzędu) 
nie będą rozpatrywane. 

9. Informacje dodatkowe. 
Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy i odbędzie się w dwóch etapach: 
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, 
II etap - test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna. 
O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni 
indywidualnie (drogą mailową lub telefonicznie). 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej /www.pilica.bip.jur.pl/ oraz na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć 
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

http://www.pilica.bip.jur.pl/


Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

2. Data i miejsce urodzenia 

3. Obywatelstwo 

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 

5. Telefon 

6. Adres e-mail 

7. Wykształcenie, nazwa szkoły/szkół i rok ukończenia 

8. Zawód, specjalność, tytuł zawodowy, tytuł naukowy 

9. Wykształcenie uzupełniające 
(kursy, studia podyplomowe itp. wraz z datą ukończenia) 

10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska 
pracy) 

11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. znajomość języków obcych, 
prawo jazdy itp.) 

12. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym 

seria nr wydanym przez 

lub innym dowodem tożsamości 

miejscowość i data podpis 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

(miejscowość, data) 

(imię i nazwisko) 

(adres zamieszkania) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja niżej podpisana/y 
( imię i nazwisko) 

oświadczam, że na dzień składania oświadczenia posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

(podpis) 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

(imię i nazwisko) (miejscowość, data) 

(adres zamieszkania) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w CV oraz innych przekazanych przeze mnie dokumentach w celu realizacji 

procesu rekrutacji kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Pilicy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

(podpis) 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy, z siedzibą w Pilicy 
(42-436) przy ul. Żarnowieckiej 46A, tel. (32) 67 351 04, e-mail: urzad@pilica.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (32) 673 51 04 lub adresem 
e-mail: iodo@pilica.pl: 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji kandydata 
na stanowisko Głównego Księgowego; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa pkt. 3. 
Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością uczestniczenia w procesach 
związanych z realizacją wyżej wymienionego celu; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 
administratora np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę 
prawą Administratora, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. 
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu; 

9) Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO oraz w odrębnych przepisach 
prawa; 

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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