
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych w Warszawie 

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Młodszy specjalista 

Miejsce pracy: Warszawa 

Ogłoszenie o naborze Nr 100202 

Warunki pracy 

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.  

 

 

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych mieści 
się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest 

przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku 
znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest 
barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się 

toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

 

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) 
ani oznaczeń kontrastowych lub 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z 

niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności. 

Zakres zadań 

 Ocenia dokumentację dla substancji czynnych i produktów biobójczych w zakresie 

właściwości fizyko-chemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych lub 
skuteczności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
stosowania produktów biobójczych 

 Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską i Europejską 
Agencję Chemikaliów oraz w obrębie grupy dyskusyjnej, udziela odpowiedzi i 
opracowuje projekty stanowiska organu właściwego. 

 Współpracuje z ekspertami zewnętrznymi 
 Przygotowuje odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych dot. produktów 

biobójczych 

http://urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci


Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe profilowe z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, rolniczych 

lub medycznych. 

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
 Podstawowa znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie 

produktów biobójczych oraz obrotu, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin 

chemicznych 
 Podstawowa znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne 
 Wiedza merytoryczna z zakresu produktów biobójczych 

 Umiejętność ustalania priorytetów 
 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na 
stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o 
pracę. 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
naboru do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla 
osób ubiegających się o pracę. 

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe 

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu 

w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2022-06-14 Decyduje data:stempla pocztowego / 

osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: 



Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, 

Aleje Jerozolimskie 181 C, 

02-222 Warszawa 

 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą, za 

pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@urpl.gov.pl - z 

podaniem numeru ogłoszenia w temacie 

Dane osobowe - klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE informujemy, że: 
 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa („Urząd”), 
 

 

2) w Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@urpl.gov.pl, 
 

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, 
 

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu, 
 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. procesu rekrutacji oraz 3 
miesiące po jej zakończeniu, 
 

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 
 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

https://www.praca.pl/mlodszy-specjalista_7107654.html 

https://www.praca.pl/mlodszy-specjalista_7107654.html

