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PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU 

Bulwar Zygmunta Augusta 13 

82-300  Elbląg 

 

Informuje o prowadzonym w formie  

 

K O N K U R S U 

 

naborze na stanowisko audytora wewnętrznego  

w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu (1/2 etatu) 

 
 

Zakres wykonywanych zadań: 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w 

Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. 

poz. 305) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 

r. poz. 506), polegające w szczególności na: 

 systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w 

Prokuraturze Okręgowej w Elblągu i podległych jej jednostkach prokuratur okręgu 

elbląskiego, 

 wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu 

usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury. 

 prowadzeniu audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków Prokuratorowi 

Okręgowemu. 

 

Wymagania niezbędne: 

 

 obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego 

obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów praw 

wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych 

postępowań  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

 wykształcenie wyższe, 

 nieposzlakowana opinia, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego 
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 kwalifikacje zawodowe wymagane do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 

• jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing 

Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), 

Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor 

(CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub 

• złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora 

wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub 

• uprawnienia biegłego rewidenta, lub 

• dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem 

ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym 

przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, 

zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

ekonomicznych lub prawnych.  

✓ Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego , o której mowa powyżej, uważa się 

udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze 

czas pracy nie mniejszym niż 1/2  etatu, związanych z: 

- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora 

wewnętrznego; 

- realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi 

środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508, 

z późn. zm.); 

- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w 

Ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 489). 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane): 

 minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego lub 

nadzorowania czy wykonywania czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów 

publicznych, 

 rzetelność i odpowiedzialność, 

 znajomość aktów prawnych regulujących ustrój i organizację prokuratury, 

 umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z aplikacji biurowych (m.in. Windows, 

Word, Excel), 

 znajomość techniki pracy biurowej, 

 odporność na stres, 

 zdolności analityczne, 

 umiejętność planowania i organizacji pracy, 

 komunikatywność, 

 samodzielność, obowiązkowość, kreatywność, 

 wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia  

(dostępne na stronie www.gov.pl/web/po-elblag/oferty-pracy ): 

 

 wniosek o dopuszczenie do konkursu, 

http://www.gov.pl/web/po-elblag/oferty-pracy
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 życiorys i list motywacyjny, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie 

odnoszącym się do wymagań konkursu (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, 

zaświadczenia o zatrudnieniu, udziale w kursach i szkoleniach, certyfikaty itp.),  

 oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo  państwa członkowskiego Unii  

Europejskiej  lub  innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów 

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia 

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i 

nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata, że posiada nieposzlakowaną opinię, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 

 potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy  

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście (pokój nr 2) bądź 

przesłanie drogą pocztową w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. na adres: 

 

Prokuratura Okręgowa w Elblągu 

Bulwar Zygmunta Augusta 13 

82-300 Elbląg 

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania 

dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

 

Inne informacje: 

 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 

 etapu I - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych (m.in. kompletność i prawidłowość wypełnienia złożonych dokumentów), 

 etapu II - praktycznego sprawdzianu wiedzy (w formie pisemnego testu) z zakresu 

finansów  publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych oraz przepisów 

dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także regulujących 

ustrój i organizację prokuratury 

 etapu III - rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna (II i III etap konkursu) odbędą się w Prokuraturze 

Okręgowej w Elblągu.  
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Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego 

etapu konkursu, zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej 

www.gov.pl/web/po-elblag/oferty-pracy o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.  

 

 

Zebrane w procesie rekrutacji dokumenty kandydatów można odebrać w siedzibie Prokuratury 

Okręgowej w Elblągu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu. Po tym okresie 

dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty kandydatów umieszczonych na liście rezerwowej 

konkursu przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu, a po 

upływie wskazanego terminu są niszczone.  

 

 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity - Dz. 

U. z dnia 19 marca 2018 r., poz. 577),  

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i 

prokuraturze (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 400), 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i 

szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów prokuratury 

oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z dnia 06 marca 2017 r.,  poz. 485 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. 

poz. 305),  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity - Dz.U. z 

2018 r. poz. 506). 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (55) 239 - 41 - 25. 

 

 

http://www.gov.pl/web/po-elblag/oferty-pracy

