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Główny Księgowy w Biurze Rzecznika
Finansowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego Księgowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

nadzór  nad  terminowością  rozliczeń  pracowniczych  oraz  zobowiązań
publicznoprawnych,

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów finansowych, planów finansowych,
analiz ekonomicznych oraz innych dokumentów rozliczeniowych,

dokonywanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  z  planem
finansowym,  kompletności  i  rzetelności   dokumentów  finansowych,

bieżące monitorowanie stanu finansowego urzędu,

sprawowanie  nadzoru  nad  majątkiem  urzędu,  przebiegiem  inwentaryzacji,
gospodarką pieniężną i finansową oraz organizowanie okresowych spisów z natury
składników majątku,

nadzór nad terminowością oraz windykacją wpłat,



Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem.

Do naboru na stanowisko głównego księgowego w Biurze Rzecznika Finansowego może
przystąpić osoba, która:

Ma  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  Konfederacji1.
Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia  o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów
publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

Ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z  pełni  praw2.
publicznych;

Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,  przeciwko3.
obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz
samorządu  terytorialnego,  przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za
przestępstwo  skarbowe;

Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do4.
wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Spełnienia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 54 ust. 2 ustawy z5.
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Posiada  biegłą  znajomość  ustawy  o  rachunkowości  oraz  ustawy  o  finansach6.
publicznych

Posiada  bardzo  dobrą  znajomość  ustawy  o  rozpatrywaniu  reklamacji  przez7.
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Wymagania dodatkowe:

Znajomość programów Optima i Enova.

doświadczeniem  w  administracji  państwowej  oraz  znajomość  w  księgowości
budżetowej,

 Oferujemy:

umowę o pracę;

ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;

miejsce pracy: Biuro Rzecznika Finansowego;

data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie;

świadczenia  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Pracowniczych,  dodatkowe
wynagrodzenie  roczne  (13-  tka),  dodatek  za  wieloletnią  pracę,  abonament



medyczny;

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

-  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów
rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności.

Termin składania dokumentów:

25 sierpnia 2022 r.

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

 

lub przesłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WAF-Główny Księgowy”

 

 

 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  PRZEZ  RZECZNIKA
FINANSOWEGO  W  CELU  REALIZACJI  PROCESU  REKRUTACYJNEGO

Administratorem  danych  osobowych  kandydatów  do  pracy  pozyskanych  w  wyniku
odpowiedzi  na  ogłoszenie:  Główny  Księgowy  w  Biurze  Rzecznika  Finansowego  jest
Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

mailto:nabory@rf.gov.pl


Celem  przetwarzania  Danych  Osobowych  jest  rekrutacja  na  stanowisko  Głównego
Księgowego  w  Biurze  Rzecznika  Finansowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit.
c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach
procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie
danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te
są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w procesie rekrutacji.

Podanie  dodatkowych  danych  jest  całkowicie  dobrowolne.  Jeśli  w  CV  lub  liście
motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona
zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w
przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te
dane  były  przetwarzane,  prosimy  nie  zamieszczaj  ich  w  swoim  CV  lub  liście
motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie
jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania tych usług.

  Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób,
które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w
sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

prawa  do  żądania  dostępu  do  swoich  Danych  Osobowych  oraz  do  icha.
sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej  danych w sytuacjach i  na zasadachb.
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo



do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,c.

prawa  do  wycofania  w  dowolnym  momencie  udzielonej  wcześniej  zgody  nad.
przetwarzanie jej  Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na
legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę
przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania
zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te  dane dotyczą można kontaktować się  z  Administratorem kierując
korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym
przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba,  której  dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej
danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 10.08.2022
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Julia Radosz WAF
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