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1. Zakres wykonywanych zadań: 

− prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku oraz 
jednostkach organizacyjnych powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
i aktami wykonawczymi do tej ustawy,   

− kierowanie Oddziałem Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym 
w Kłobucku. 

 
2. Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem: 

1) wymagania  niezbędne dla kandydata:        
a) wykształcenie wyższe,  
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) posiadanie co najmniej jednego z następujących kwalifikacji zawodowych do 

przeprowadzania audytu wewnętrznego: 
− certyfikaty: 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 SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services 
Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),  

− ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego 
z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli,  

− złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko 
inspektora kontroli skarbowej,  

− złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora 
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra 
Finansów, 

− uprawnienia biegłego rewidenta, 
− 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. 

 
2) wymagania dodatkowe : 

− znajomość programów komputerowych - MsOffice; Open Office,                                                  
− umiejętność pracy w zespole. 

 
         



3. Wymagane dokumenty 
1) uzasadnienie przystąpienia do naboru, 
2) ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, 
3) ksero dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania 

audytu wewnętrznego, 
4) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy  zawodowej na danym stanowisku, 
6) oświadczenie o niekaralności, 
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  
8) życiorys. 

4. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z napisem 
„nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego” w kancelarii Starostwa lub przesłać na 
adres Starostwa w terminie do dnia 23 grudnia 2009 roku. 

 
5. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.                                                                      
 
 
 

S T A R O S T A 
 

     (-) Stanisław Garncarek 
                               
 
 
 
Kłobuck, dnia 10 grudnia 2009 roku  


