
Ogłoszenie nr: 35317  

Data ukazania się ogłoszenia: 05 października 2018r. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 

specjalista do spraw ochrony roślin i techniki  

w Oddziale Racibórz 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 

Wymiar etatu: ¾ etatu 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 
Adres urzędu: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

ul. Grabowa 1 A 

40-172 Katowice 

Miejsce wykonywania pracy: teren działania Oddziału w Raciborzu 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

1. Kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które 

mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony 

roślin. 

2. Kontroluje podmioty wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin w celu zapewnienia 

bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin. 

3. Nadzoruje stan techniczny sprzętu do wykonywania zabiegów środkami ochrony 

roślin w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania środków. 

4. Pobiera próby płodów rolnych w gospodarstwach produkcyjnych w celu przekazania 

ich do laboratoriów wykonujących badania na obecność pozostałości środków 

ochrony roślin. 

5. Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin 

i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych z działalności Inspekcji. 

6. Planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu 

pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań a także sporządza 

informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do 

wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN. 

7. Zbiera w gospodarstwach rolnych dane dotyczące zużycia środków ochrony roślin 

i wpisuje zebrane dane do systemu komputerowego Instytutu Ochrony Roślin – 



Państwowego Instytutu Badawczego, które służą do opracowania zbiorczej informacji 

przedkładanej ministrowi ds. rolnictwa o zużyciu środków ochrony. 

 

Warunki pracy: 

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Oddziału.  

2. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. 

3.  Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz).  

4. Obsługa klienta zewnętrznego. 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

1. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).  

2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

3. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających 

pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. 
 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

wymagania niezbędne:  

wykształcenie: średnie o profilu rolniczym, ogrodniczym lub biologicznym 

doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa 

 

 

pozostałe wymagania niezbędne: 

 znajomość ustawy o ochronie roślin,  

 znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,  

 znajomość ustawy o służbie cywilnej, 

 znajomość ustawy o nasiennictwie, 

 znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  

 wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, 

 rzetelność, 

 organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, 

 współpraca, 

 komunikacja. 

 

wymagania dodatkowe:  

 wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne 

 doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w obszarze pracy administracji 

rządowej, 

 prawo jazdy kat. B,  

 umiejętność IT, 

 organizacja pracy własnej, 



 samodzielność i inicjatywa, 

 podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, 

 pozytywne podejście do klienta. 
 

 

wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów naboru, 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu 

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

 

 

Termin składania dokumentów: 15.10.2018r. 

 

Miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grabowa 1A 

40-172 Katowice  

lub składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie-pokój nr 312 (II piętro). 

 

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). 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 

wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

 Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, z siedzibą w Katowicach ul. Grabowa 1 A tel. 32 351 24 02. 

 Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-katowice@piorin.gov.pl 

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie 

cywilnej 

 Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione przepisami prawa. 

 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). 

 Uprawnienia:  

 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można 

przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22
1
 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

 

 

Inne informacje:  

 

Wzór oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy 

składaniu dokumentów aplikacyjnych znajduje się na stronie internetowej inspekcji: 

http://piorin.gov.pl/sl-ogloszenia/sl-praca/.  

 

Zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne. Proponowane 

wynagrodzenie to: płaca zasadnicza wg mnożnika 1,63 x kwota bazowa 1873,84 zł. brutto+ 

dodatek za wysługę lat (proporcjonalnie do wymiaru etatu). Dokumenty aplikacyjne należy 

przesyłać lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na 

stanowisko specjalista do spraw ochrony roślin i techniki". Decyduje data: stempla 

pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Będziemy kontaktować się drogą 

telefoniczną lub e-mailową tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów. 

Brak odpowiedzi do 19.10.2018r. będzie równoznaczny z  odrzuceniem oferty. Oferty 

odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Udostępnił: 

 

Barbara Olszańska 

główny specjalista ds. kadr 

tel.: 323512413 

kadry-katowice@piorin.gov.pl 
Katowice, 05.10.2018r. 
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