
OGŁOSZENIE 

o naborze na stanowisko: 

Audytor Wewnętrzny w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce 
- pracownik cywilny w wymiarze 0,5 etatu 

 

Audytorem wewnętrznym w jednostkach sektorach finansów publicznych może być osoba, 

która posiada kwalifikacje określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm., dalej jako ustawa). 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy audytorem wewnętrznym może być osoba, która spełnia 

następujące warunki: 

1. ma 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, 

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. posiada wyższe wykształcenie, 

5. posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego. 

Kwalifikacje zawodowe: 

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada: 

1. 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 

2. złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora 

wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub 

3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub 

4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje 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. 

Wymagane dokumenty: 

1. pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego  

w Warszawie – Białołęce 

2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe itp. 

Miejsce wykonywania pracy:  

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce , 03 – 016 Warszawa ul. Ciupagi 1 



 

Termin i miejsce składania ofert (osobiście lub za pośrednictwem poczty) 

 

       do dnia 17 sierpnia 2017 r.  

 

Informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na w/w stanowisko można uzyskać  

w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce  pod numerem telefonu: (022) 321 76 12.  

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo  

do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych. 


