
Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi 
o g ł a s z a 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  

ul. Raciborska 4, 47 – 260 Polska Cerekiew 
 

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst 
jedn. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

 
młodszy referent ds. księgowości  
wymiar czasu pracy: pełny etat 

................................................................................................................................................................ 
         ( określenie  stanowiska pracy) 

 
1. Wymagania niezbędne:  

1)  obywatelstwo  polskie,  
2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
3)  wykształcenie wyższe  ekonomiczne, 
4)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5)  nieposzlakowana opinia, 

 
2. Wymagania dodatkowe:  

1) praktyczna umiejętność księgowania operacji gospodarczych i sporządzania dokumentów 
księgowych 

2) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy  
o rachunkowości, znajomość zasad funkcjonowania samorządu 

3) posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania  
w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność,  terminowość, 
umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność, 

4) dyspozycyjność, 
5) komunikatywność, obiektywizm, wysoka kultura osobista, 
6) odporność na stres. 
 

3. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
1) prowadzenie ewidencji księgowej mandatów karnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(bieżące księgowanie mandatów karnych i wpłat mandatów w zakresie urządzeń analitycznych), 
2) sporządzanie sprawozdań w zakresie mandatów karnych, 
3) prowadzenie egzekucji administracyjnej w stosunku do zaległości z tytułu mandatów karnych 

poprzez wystawianie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych 
 
4. informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Praca siedząca  wykonywana  w budynku Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, na drugim piętrze bez 
windy. Praca  przy świetle dziennym i sztucznym, przy komputerze.  
 

5. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był  niższy niż 6%. 

 



6.  Wymagane dokumenty: 
a)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2009 r. Nr 115, 
poz. 971), 
b)  życiorys (CV), 
c)  list motywacyjny, 
d)  kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie, 
e)  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
f)   kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub zaświadczenia  
     o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
g)  kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
h)  pisemne oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie 

popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zawierające adnotację o świadomości 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 kodeksu 
karnego). Wybrany kandydat zobowiązuje się przedłożenia  zaświadczenia o niekaralności. 

i) Pisemne oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  
o posiadaniu pełni praw publicznych 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginałów dokumentów. 
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście  
w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu tj. ul. Raciborska 4, 47-260 Polska 
Cerekiew z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości” 
w terminie do dnia  20  października 2014 r. do godz. 15.00.  Decyduje data wpływu oferty 
do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
Złożone dokumenty powinny  być opatrzone klauzulą:  
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych    oraz na  przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku 
posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii, 
 
 
 
Polska Cerekiew,   08.10.2014 r. 

 
 
 

Wójt Gminy Polska Cerekiew 
Krystyna Helbin 

 


