
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje 
kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Inspektor 
Miejsce pracy: Warszawa 

Ogłoszenie o naborze Nr 100183 

Warunki pracy 

 

 

 Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością 
pracy w rolnictwie. 

 
 

 Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej 
jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.). 

 
 

 Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym. 

 
 

 Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach 
itp.). 

 
 

 W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa. 

 
 

 Siedziba oddziału mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku. 

 

 

 Toalety dostępne na miejscu. 

 
 

 Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 



 

 

 W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax. 

 
 

 Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone. 

 
 

 Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych. 

 

Zakres zadań 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole dotyczące 

stosowania środków ochrony roślin 
 pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych 
 monitoruje zużycie środków ochrony roślin 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole dotyczące 
wprowadzania do obrotu, konfekcjonowania, produkcji, składowania i 
przemieszczania środków ochrony roślin, reklamy środków ochrony roślin, 

wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego, importu środków 
ochrony roślin 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole 

podmiotów/przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony 
roślin oraz w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego 
do stosowania środków ochrony roślin 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 

 Prawo jazdy kat. B 
 Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin 
 Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego 
 Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe 

 Umiejętność pracy w zespole 
 Rzetelność, komunikatywność 
 Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów 

 Radzenie sobie z presją, odporność na stres 
 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 



 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel) 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 
wykształcenia 

 Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B 

 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 wykształcenia 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2022-06-17 Decyduje data:stempla pocztowego / 

osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 
ul. Żółkiewskiego 17 

05-075 Warszawa - Wesoła 
 

Dane osobowe - klauzula informacyjna: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

 Administrator danych i kontakt do niego: 

 Kontakt do inspektora ochrony danych: 

 Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu 
naboru 

 Informacje o odbiorcach danych: 

 Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w 
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy 
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów 
o archiwizacji 

 Uprawnienia: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4. prawo do usunięcia danych osobowych; 

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany 
powyżej; 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

 Podstawa prawna przetwarzania danych: 
 



1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. 
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia 
w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy 
w służbie cywilnej. 
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można 
odwołać w dowolnym czasie. 
 
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna 
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też 
profilowane 

https://www.praca.pl/inspektor_7107687.html 

https://www.praca.pl/inspektor_7107687.html

