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Belchat6w, dnia 16.01.2023 r.

DYRERTOR POWIATOWEGO ZARZADU DROG W BELCHATOWIE
OGIASZA NA86R NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE:

GLOWNY KSIEGOWY

Nazwa i acres j ednostki -         Powiatowy zalzad Dr6g w Belchatowie,
ul. Lipowa 67 A, 97-400 Belchat6w

Nazwa stanowiska pracy-         G16wny ksiegowy

1. Wvmagania niezbedne:

1 ) obywatelstwo polskie;
2) pctna zdolnos6 do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych;
3)    na    dzieh    zlozehia    wniosku    niepodleganie    zakazowi     pctnienia    funkcji     zwiazanych
zdysponowaniem    Srodkami    publicznymi    zgodnie    z    ustawa    z    dnia    17    grudnia    2004    r.
o odpowiedzialno§ci  za  naruszenie  dyscypliny  finans6w publicznych  (t.j.  Dz.U z  2021r.  poz.  289
ze zm.);
4)   brak   prawomocnego   skazania   za   przest?pstwo   przeciwko   mieniu,    przeciwko   obrotowi
gospodarczemu,  przeciwko  dzialalnosci  instytucji  pahstwowych  oraz  sanorzadu  terytorialnego,
przeciwko wiarygodnosci dokument6w lub za przest?pstwo skarbowe;
5)  znajomo§6  j?zyka  polskiego  w  movie  i  pismie  w  zakresie  koniecznym  do  wykonywania
obowiqzk6w g16wnego ksiegowego;
6) spednienie j ednego z ponizszych warunk6w:
a)   ukohczenie   ekonomicznych   jednolitych   studi6w   magisterskich,   ekonomicznych   wyzszych
studi6w zawodowych, uzupctniajaeych ekonomicznych  studi6w magisterskich lub  ekonomicznych
studi6w podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiegowosci,
b) ukohczenie Sredniej,  policealnej  lub pomaturalnej  szkcty ekonomicznej  i posiadanie co najmniej
6-letriej praktyki w ksiegowosci,
c) posiadanie wpisu do rejestm bieglych rewident6w na podstawie odr?bnych przepis6w,
d)    posiadanie    certyfikatu    ksiegowego    uprawniajacego    do    usfugowego    prowadzenia    ksiag
rachunkowych  albo  §wiadectwa  kwalifikacyjnego  uprawniajacego  do  usfugowego  prowadzenia
ksias rachunkowych, wydane na podstawie odr?bnych przepi s6w.

2. Wvmagania dodatkowe:

1 ) 2najomo§6 przepis6w:
a) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 217 ze zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpria 2009 r. o finansach publicznych (t. Dz. U. z 2022 r. poz.  1634 ze zm.),
c) ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r.  Kodeks postapowania administracyjnego  (tj.  Dz.U.  z 2022 r., poz.
2000 ze zm.),
2)  dodatkowym  atutem  bedzie  wiedza  o  og6lnych  zasadach  funkcjonowania  organ6w  sanorzedu
terytorialnego,
3) znajomo§6 obsfugi komputera i urzadzeh biurowych,
4)  umiej?tno§6  formulowania  pism  urz?dowych,  inteapretowania  przepis6w  i  wykorzystywanie  ich
w praktyce,
5) odpowiedzialno§6, sumiermo§6, bezstromos6 i uczciwo§6 oraz umiej?tno§6 pracy w zespole,
6) prawo jazdy kat. 8.



3. Zakres wvkonvwanvch zadah na stanowisku:

1 ) prowadzenie rachunkowo§ci j ednostki,
2) wykonywanie dyspoaycj i §rodkami pieni?inymi,
3) dokonywanie wstennej kontroli zgodno§ci operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansovym,
4) dokonywanie wstennej kontroli zgodno§ci kompletno§ci i rzetelno§ci dokument6w dotyczacych
operacji gospodarcaych i finansowych,
5) sporzadzanie sprawozdal budietowych, finansowych i statystyc2nych oraz ich analiza,
6) kierowaniem dzialem ksi?gowo-administracyjnym,
7) Scisla wsp61praca z Dyrektorem PZD w kwestiach tworzenia i realizacji plan6w finansowych,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Powiatowego Zarzqdu Dr6g w Belchatowie w budynlou bez
windy. Praca na caly etat, wykonywanie praey przy komputerze powyzej 4 h na dob?.

5. Informacja o wsha2niku zatrudnienia os6b niepeinosprawnych:

W     miesiapu     poprzedzqj.apym     dat?     upublicznienia    ogloszenia     wskainik     zatrudnienia    os6b
niepeinosprawnych  w urzedzie,  w rozumieniu  przepis6w o  rehal>ilitacji  zawodowej  i  spolec2nej  oraz
zzatrudnianiu os6b niepehaosprawnych, j est wyzsay niz 6 %.

6. Wymagane dokumenty i o§wiadczenia:_

1) list motywacyjny,
2) dyciorys (Curriculum Vitae),
3) oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegajacej si? o zatrudnienie,
4) kserokopie §wiadectvv' pracy lub innych dokument6w potwierdzaj acych zatrudnienie,
5) kserokopie dyplom6w lub innych dokument6w potwierdzaj apych wyksztalcenie,
6) o§wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj acym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
7) o§wiadczenie kandydata o niekaralnosci za uiny§lne przest?pstwa Scigane z oskarzenia public2nego
lub umyslne przest?pstwa skarbowe,
8) oswiadczenie kandydata, Ze nie toczy si? przeciwko niemu postapowanie kame,
9) o§wiadczenie kandydata o posiadaniu pelnej  zdolno§ci do czynno§ci prawnych i koraystaniu z peini

praw public2nych,
10) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych  w ofercie praey
dla   potrzeb   niezbednych   do   realizacji   procesu   naboru   ngodnie   z   Roaporzadzeniem   Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r.  w sprawie  ochrony  os6b  fiaycznych
w zwiapku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przeplywu takich  danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, og6lne rozporzedzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sanorzadowych (ti. Dz. U. z 2022 r. poz.  530)

7. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Wymagane   dokunenty   aplikacyjne   naledy   sklada6   w   kopercie   z   dopiskiem   „Nab6r   na   wolne
stanowisko   ulzednicze:   G16wny   ksiegowy   w   Powiatowym   Zarzadzie   Dr6g   w   Belchatowie"
w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godziny  13°° (nie mniej niz 10 dni od dnia opublikowania w BIP)
osobi§cie w sekretariacie Powiatowego Zarzadu Dr6g w Belchatowie  ul. Lipowa 67 A lub poczta na
adres  Powiatowy  Zarzad  Dr6g  ul.  Lipowa  67  A,  97-400  Belchat6w.  O§wiadczenia,  CV  oraz  list
motywacyjny  powirmy  bye  wlasnor?cznie  podpisane,  pod  rygorem  odrz¥cenia  aplikacji  kandydata.
Wsaystkie   dokumenty   zawarte   w   ofercie   musza   bye   sporzadzone   wjezyku   polskim   w   formie



umozliwiap.acej  ich  odczytanie.  Dokumenty  wydane  w j?ayku  obcym  powinny  zosta6  zlozone  wraz
z tlunaczeniem.
Aplikacje, ktore wplyna do Powiatowego Zarzadu Dr6g w Belchatowie po wyzej  okreslonym terminie
nie beda roapatrywane.

8. Dodatkowe informacie:

1) Kandydaci, kt6ray speiniaja wymngania formalne wskazane powyzej jako niezb?dne i Zroza komplet
dokument6w  to  potwierdzedaych   i   wymaganych   w  niniejszym  nal]orze   zostana  dopuszczeni   do
kolejnego   etapu,   tj.   rozmowy   kwalifikacyjnej.   0   terminie   i   miejscu   przeprowadzenia   rozmowy
kwalifikacyjnej zostana powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
2)  Informacja  o  wyniku  nat)oru  b?dzie  umieszczona  na  stronie  intemetowej   Biuletynu  InformaQji
Publicznej Powiatowego Zarzadu Dr6g w Belchatowie https://powiatbelchatowski-pzd-bip2. alfatv.pl, na
stroni e         i ntemetowej          B i ul etyn u         Info rmacj i         Pub I i c2n ej          Starostwa         Po wi atowego
https://spbelchatow.bip.gov.pl oraz na tabliey ogloszch Powiatowego Zarzedu Dr6g w Belchatowie pray
ul. Lipowej 67A,
3)  Dokumenty  aplikacyjne  kandydata,  kt6ry  zostal  wyloniony  w wyniku  przeprowadzonej  procedury
naboru sa do{apzone do jego akt osobowych.
4)   Po   zakoriczonej    procedurze   nal]oru   dokumenty    aplikacyjne   pozostalych   kandydat6w   beda
przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjna.

9. Klauzula informacvina:

Na podstawie art.  13  ust.  1  i  ust.  2 Roaporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679
z dnia 27  kwietnia 2016  r.  w sprawie  ochrony  os6b  fiayc2nych  w zwiqzku z przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przeplywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
zwanego dalej ,RODO", Powiatowy Zarzad Dr6g w Belchatowie informuj e, Ze:
1)  Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  jest   Powiatowy   Zarzad   Dr6g   w  Belchatowie
z siedziba przy ul. Lipowej 67A, 97400 Belchat6w.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@pzd.powiat-belchatowski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe beta przetwarzane wylapznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na
wolne stanowisko urzechicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze w zakresie okre§lonym
w art.  22t  ustawy z dnia 26  czerwca  1974 r.  Kodeks pracy  (tj.  Dz.  U.  z 2022 r.  poz.1510) ze zm.  i na

podstawie art.6 ust.1  lit.  a) i c) oraz art.9 ust.2 lit.  a) i b) RODO.
4) Ma Pani/Pan prawo dost?pu do tre§ci  swoich danych osobowych (art.15  RODO),  ich sprostowania
(art.16 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania na warunkach okre§lonych w art.18 ust.1 RODO.
5) Ma Pani/Pan prawo  do  usuni?cia danych (art.  17 RODO), jednak  skorzystanie z tego prawa b?dzie
r6wnoznaczne z reaygnacj a z uczestnictwa w naborze.
6)  Dane  osobowe  beta  przechowywane  przez  okres   3   miesi?cy   od  dnia  zatrudnieria  kandydata
wylonionego w procedurze naboru, a w przypadku niewylonienia kandydata b?da przechowywane przez
okres  3  miesiecy  od  dnia  upowszechnienia  informacji  o  wyniku  naboru  w  zwiazku  z  art.   15  ust.  3
ustawy z dnia 21  listopada 2008 r.  o pracownikach samorzadewych (Dz.U.z 2022 r. poz.  530).
7) Ma Paniffan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Powiatowego Zalzadu Dr6g w Belchatowie

Adam Rogozihski
DYREKTOF`


