
 

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 

samorządowa instytucja kultury Gminy Miasta Toruń, samodzielna osoba prawna,  

poszukuje osoby na stanowisko: 

Głównego Księgowego 

Opis stanowiska: 

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku określa art. 54 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych: 

głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki 
powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 
1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 
finansowych. 

 
Wymagania: 

Wymogi kwalifikacyjne określone są w art. 54 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych: 

Głównym księgowym może być osoba, która: 
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że 
przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania 
obywatelstwa polskiego, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
4) spełnia jeden z poniższych warunków: 
− ukończyła 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, 
− ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w 
księgowości, 
− jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
− posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie 
odrębnych przepisów. 

 
Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej będzie dodatkowym atutem. 
 
Prosimy o nadsyłanie ofert (CV wraz z przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej, dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań) do dnia: 11 marca 2016 r. na adres:  
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń  
lub mailowo na: sekretariat@artus.torun.pl  
kontakt telefoniczny: sekretariat C.K. Dwór Artusa: 56/6554939 
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