
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

I. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze: 
1.Nazwa i adres jednostki: 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

ul. Poturzyńska 2 

20-853 Lublin 
2.Nazwa stanowiska urzędniczego: Inspektor bhp 

3.Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 16 im. 

Fryderyka Chopina w Lublinie: Inspektor bhp 

4.Wymiar etatu: 1/4 etatu 

II. Wymagania niezbędne  

Kandydat: 

1.Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają 

zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa 

polskiego. 

2.Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania obowiązków. 

3.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

5. Spełnia jeden z poniższych warunków: 

a. ukończył jednolite studia magisterskie, wyższe studia  zawodowe, lub studia  

podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,                

i posiada co najmniej dwuletnią praktykę zawodową; 

b. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej czteroletni staż pracy.  

6. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

7. Ma nieposzlakowaną opinię. 

8. Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy, poczta elektroniczna, 

Internet. 

III. Wymagania dodatkowe: 
1. Kursy doskonalące. 

2. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem. 

3. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. 

4. Umiejętność współpracy w zespole. 

5. Odporność na stres. 

6. Komunikatywność. 

7. Wysoka kultura osobista. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Do podstawowych obowiązków Inspektora bhp należy: 

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z 

wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 



3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i 

zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 

4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Szkoły oraz przedstawianie 

propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo 

jej części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących 

uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach                         

i dokumentacji; 

6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 

obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;  

7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy; 

8. udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów                                  

i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań 

osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 

10. powadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 

wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 

a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy;  

11. udzielanie szkolenia wstępnego– instruktażu ogólnego wszystkim nowo zatrudnionym 

pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy. Dokumentowanie tego szkolenia 

wydanym zaświadczeniem; 

12.  kontrolowanie  na bieżąco ważności – aktualności szkoleń okresowych bhp, 

profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań 

lekarskich; 

13.  kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na 

stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem; 

14. dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz 

sporządzanie stosownej dokumentacji, wspólnie z pracodawcą informowanie 

pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą; 

15. występowanie do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób 

naruszających przepisy i zasady bhp; 

16. niezwłoczne odsuwanie od pracy pracowników, którzy swoim sposobem pracy lub 

zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub 

uczniów; 

17. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

18. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 

19. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz 

doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

20. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności                     

w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 

zatrudnionych pracowników; 

21. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 

dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 



uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań 

i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub 

warunkami; 

22. współdziałanie ze Społecznym Inspektorem Pracy oraz z zakładową organizacją 

związkową przy: 

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w 

odrębnych przepisach;  

b) podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć mających na celu poprawę 

warunków pracy; 

23. uczestnictwo w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa  i higieny 

pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i 

wypadkom przy pracy; 

24. prowadzenie dokumentacji  powypadkowej uczniów;  

25. przygotowywanie skierowań na badania okresowe, kontrolne i inne dla pracowników 

Szkoły; 

26. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonego zakresu obowiązków. 

V. Warunki pracy na stanowisku 
1. Praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

2. Praca przy komputerze. 

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W kwietniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina  

w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

VII. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV). 

2. List motywacyjny. 

Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)” oraz  numerem telefonu 

kontaktowego lub e-mailem. 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie. 

4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż  pracy.  

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia 

ważnego dowodu osobistego lub paszportu. 

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  

praw publicznych. 

8. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  



skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona  

propozycja pracy). 

10. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj.  

certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich  

miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada). 

11. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski  

dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

VIII. Informacje dodatkowe 
1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 

pierwszą umowę o pracę zawiera się na  czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). 

2. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, 

którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. 

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej 

nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 ; 20-853 Lublin z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor bhp w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 

Chopina w Lublinie” w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 1500 

4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka  

Chopina w Lublinie po podanym terminie, nie będą rozpatrywane. 

5.Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. 

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną  

powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru. 

7. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru 

na stanowisko: Inspektora bhp. 

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  

informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

ul. Poturzyńska 2 oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka  

Chopina w Lublinie.  

IX. Informację przygotowała: 
Ewa Barszcz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

tel. 814438530 


