
Ogłoszenie nr ref. AW/01/23 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Audytor Wewnętrzny   
 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba WFOŚiGW w Katowicach 
 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:  

 

1. Wykształcenie: wyższe. 

2. Pięcioletni staż pracy. 

3. Kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art.286 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305):  

a) 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  

b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,  

      lub  

c) uprawnienia biegłego rewidenta,  

      lub  

      d)   dwuletnia praktykę 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. 

4. Znajomość standardów audytu wewnętrznego. 

5. Znajomość zasad i metodologii przeprowadzania audytu. 

6. Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, 

podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w stresie i wysoka kultura osobista. 

7. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

8. Korzystanie z pełni praw publicznych. 

9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:  

 

1. Realizacja zadań audytowych w WFOŚiGW wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego, czynności doradcze oraz 

zadania poza planem audytu; 

2. Opracowywanie sprawozdań z audytów oraz notatek informacyjne z czynności sprawdzających; 

3. Uczestnictwo w przygotowywaniu rocznego i strategicznego planu audytu wewnętrznego; 

4. Prowadzenie czynności doradczych na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z 

kierownikiem jednostki; 

5. Monitorowanie  realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających; 

6. Analiza dokumentów, informacji i wyników  rozmów z komórkami organizacyjnymi Funduszu, a także Kierownictwem WF. 

 

Wymagane dokumenty:  

 

● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie 

    wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia 

    w WFOŚiGW w Katowicach;  

● list motywacyjny;  

● kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym: 

   - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 

   - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1, pkt. 5 

     ustawy o finansach publicznych. 

● kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 

● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji 

   procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru 

   kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach. 

 

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru: 

 

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW  

w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach. 

 

 

 

 

 



Osoby zainteresowane naborem prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów: 

 • oznaczonych hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. AW/01/23” w terminie do dnia  16 stycznia 2023 r.  

      za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Katowicach ) - pod adresem:  
 

                            Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
                                                    40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19 
 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@wfosigw.katowice.pl, w tytule maila należy wpisać 

  nr ref. AW/01/23  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej WFOŚiGW w Katowicach). 

Termin składania aplikacji do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 

( Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

     Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ) 
 

 

 

Katowice,  30.12.2022 r. 
 

 


