
Ogłoszenie nr: 162962 
Data ukazania się ogłoszenia: 10 września 2014 r.    
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII w WARSZAWIE     
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko 
specjalista ds. finansowania programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.   
 
Wymiar etatu: 1 
Liczba stanowisk pracy: 1 
Adres urzędu: 
Główny Inspektorat Weterynarii 
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa  
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa  
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem raportów finansowych dla chorób objętych  
współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w tym kosztów kwalifikujących się do  
współfinansowania ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na zwalczanie i monitorowanie chorób 
zakaźnych zwierząt, 
- opracowywanie wytycznych dla służb finansowych Inspekcji Weterynaryjnej w celu ujednolicenia  
interpretacji wymagań finansowych związanych ze współfinansowaniem programów zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt, 
- zbieranie i analizowanie danych liczbowych i finansowych w zakresie środków finansowych  
przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym na programy zwalczania chorób  
 zakaźnych zwierząt, 
- prowadzenie spraw związanych z raportowaniem wydatków ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną  
z rezerw celowych na zwalczanie lub monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, 
- koordynowanie prac w zakresie spraw związanych ze zbieraniem wniosków z podległych organów 
Inspekcji Weterynaryjnej  o przekazanie środków budżetowych z rezerwy celowej oraz comiesięcznych 
sprawozdań w zakresie realizacji wydatków oraz ich analizy i zgodności ze sprawozdawczością budżetową, 
- uzgadnianie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwoty rezerwy celowej przekazywanej do Inspekcji 
Weterynaryjnej decyzją Ministra Finansów.   
 
Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godzin 
dziennie na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.   
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:  
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw 
komputerowy, meble biurowe i elektryczne urządzenia biurowe.  
Stanowisko znajduje się na IV piętrze w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30). 
Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne (od. ul. Wspólnej) bez 
barier architektonicznych. Wejście od ul. Żurawiej wyposażone jest w ruchomą platformę do transportu 
wózka. Schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz 
budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajduje się sześć 
wind.  
  
 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
niezbędne: 
-    wykształcenie: wyższe ekonomiczne 
-    3 – letni staż pracy w administracji publicznej 
-    znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych 
-    kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość   
-    bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole i  pod presją czasu, umiejętności 
analityczne, umiejętność obsługi programu Excel.  
 
dodatkowe:  
- roczny staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub wykonywanie zadań związanych z budżetem lub 
finansami.  
 



Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- życiorys i list motywacyjny,  
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego. 
 
Inne dokumenty i oświadczenia: 
-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają 
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów  
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje 
- świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu.  
 
Termin składania dokumentów: 20 września 2014 r.  
Miejsce składania dokumentów: 
Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa 
z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia 
Inne informacje:  
Proponowane wynagrodzenie: 3400 – 3500 zł brutto.  
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).  
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.  
Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.  
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.  
Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca 
Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74. 
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