
                                                                                           Załącznik nr 2  

                                                                                                                    do regulaminu zatrudniania pracowników   

                                                                                                                    niepedagogicznych w ZPiSdN w Głogowie 

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1,00 etat 

 

1. Wymagania niezbędne: 

WYKSZTAŁCENIE  

Ustawowym wymogiem kwalifikacyjnym zatrudnienia osoby na stanowisku głównego 
księgowego jest: 

 ukończenie przez kandydata ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, 
ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych 
studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie          
co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości  

lub 

 ukończenie przez kandydata  średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły 
zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki         
w księgowości. 

ZNAJOMOŚĆ: 

 Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 

 Programu VULCAN online  

2. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego 

Powierza się obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 

 prowadzenie rachunkowości jednostki, 

 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych                             i 

finansowych z planem finansowym, 

 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych, 

 kontroli formalno-rachunkowej. 

Do zadań księgowego należy: 

 opracowywanie projektu budżetu ZPiSdN w Głogowie, 

 prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ZPiSdN w Głogowie. 

Do obowiązków głównego księgowego należy: 

a) znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących na zajmowanym stanowisku, 



b) sumienne i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków i otrzymanych 

poleceń, 

c) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad organizacyjnych i porządkowych, 

d) przestrzeganie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków, 

e) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki 

międzyludzkie, 

f) wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie stron, 

g) podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia i kształcenia zawodowego, 

h) wykonywanie czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, 

i) przestrzeganie zasad ochrony mienia społecznego i przepisów o tajemnicy 

państwowej       i służbowej, 

j) składanie sprawozdań: 

                                    - dyrektorowi ZPiSdN w Głogowie 

                                    - jednostkom nadrzędnym  

Do kompetencji głównego księgowego należy: 

 prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na: 

- doskonaleniu obiegu dowodów księgowych oraz kontroli dokumentów w sposób   

zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia, 

- należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dowodów księgowych, ksiąg  

rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, 

-   rozliczaniu inwentaryzacji, 

 prowadzenie sprawozdawczości, 

 naliczanie umorzenia środków trwałych na koniec roku budżetowego, 

 dokonywanie aktualizacji środków trwałych w terminach określonych przez 

obowiązujące przepisy prawne, 

  nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi 

zasadami polegającymi na: 

- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych 

- terminowym przekazywaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 

- terminowym przekazywaniu składek ZUS 

- zapewnieniu terminowych zapłat, zobowiązań oraz należności 

- dekretowaniu dokumentów finansowych 

- kontroli raportów kasowych oraz niezapowiedzianych kontrolach stanu gotówki                     

w kasie 

- prowadzenie rejestru księgowości syntetycznych 

 naliczanie płac dla pracowników ZPiSdN w Głogowie, 

 rozliczanie magazynu żywnościowego oraz kwitariusza placówki, 

 zapewnienie prowadzenia terminowych ewidencji operacji gospodarczych, 

 terminowa realizacja zobowiązań finansowych, 

 terminowa windykacja należności. 

3. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (c.v.) 



b) list motywacyjny 

c) dokumenty poświadczające wykształcenie 

d) dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu 

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     

w celach rekrutacji 

4. Termin rozpoczęcia pracy 

1 lipca 2020r. 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać na 
jego  adres: 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 
Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 
 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY do dnia 15.06.2020r. 
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas 

rekrutacji do pracy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. 
  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 

skontaktować się: 

  

Bezpośrednio z Administratorem:  

Marian Chudziński  

Numer telefonu: 76 8358830 

Adres email: sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  

Jędrzej Bajer 

Numer telefonu: 533 80 70 40 

Adres email: iod@odoplus.pl 

  

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji: 

 

  

CEL PRZETWARZANIA 

 

  

PODSTAWA PRAWNA 
  

Jako twój potencjalny pracodawca musimy od 

ciebie zebrać podstawowe informacje na twój 

temat, które są niezbędne aby prawidłowo proces 

rekrutacji w naszej firmie. Przetwarzamy tylko te 

dane które są wymagane przepisami prawa. 

 

  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Art. 221. KP 
 

Dz.U.2018.0.917 t.j. - 

Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy 

 

 

 

  

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 
Nie profilujemy osób u nas pracujących 

  



5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Z uwagi na fakt, iż należymy do sektora finansów publicznych musimy spełniać zarówno 

obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy 

całej placówki. 

 

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do: 

 podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania.  

Dostęp do danych Twoich danych osobowych mogą mieć: 

 uprawnieni pracownicy naszej placówki. 

 

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od dnia złożenia podania. 

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, 

jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania procesu rekrutacji. Niepodanie danych 

spowoduje niemożliwością uczestniczenia w rekrutacji. 

 

8. Jakie są Twoje prawa? 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

 masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

 

 

 
 

 


