
Załącznik Nr 3  

Starostwo Powiatowe w Opolu 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole       

…………………………………………….. 
     (pieczątka nagłówkowa Starostwa Opolskiego) 

 
 

    

                OGŁOSZENIE   O   NABORZE 

z dnia 06 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta Opolski ogłasza  II nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie  BHP lub studia  

podyplomowe w zakresie BHP.  

2. Staż pracy minimum 1 rok pracy w służbie BHP. 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. 

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  

publicznych. 

5. Nieposzlakowana opinia. 

6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Obywatelstwo polskie. 

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1. Doświadczenie w pracy w służbie BHP.  

2. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionych obowiązków,        

a także umiejętność ich wykonywania w praktyce. 

3. Znajomość zagadnień   związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników.  

4. Uprawnienia do kierowania pojazdami. 

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1. Zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących                 

w tym zakresie  przepisów.  

2. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy rocznych sprawozdań stanu bhp. 

3. Opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. 

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników, a także 

sporządzanie dokumentacji powypadkowej.  

5. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach. 

6. Prowadzenie rejestru i wydawanie skierowań na badania  wstępne, kontrolne i okresowe 

pracowników Starostwa. 

7. Prowadzenie rejestru odzieży ochronnej. 

8. Wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

9. Współpraca z zewnętrznymi organami kontroli (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, 

Straż Pożarna, itp.). 

 

IV. Informacja o: 



a) warunkach pracy na danym stanowisku – praca w przeważającej części w budynku 

Starostwa Powiatowego   w Opolu przy ul. 1 Maja 29, III piętro (brak windy) oraz                  

w budynkach dodatkowych należących do Powiatu Opolskiego. Praca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy 1/5 etatu. Z pracą  na ww. stanowisku związane są wyjazdy 

służbowe. Praca samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora 

komputera).  

b) o procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie 

Powiatowym w Opolu – udział procentowy etatów osób ze stopniem 

niepełnosprawności do ogólnej liczby etatów osób zatrudnionych na dzień 31.03.2016 r. 

wynosi 3,50 %. 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  
2. List motywacyjny. 

3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 

4. Kwestionariusz osobowy (wzór na stronie www.bip.powiatopolski.pl) 

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte 

kwalifikacje  zawodowe oraz staż pracy. 

6. Oświadczenia:  

a) niekaralności za przestępstwa umyślne, 

b) kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie i nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, o które 

kandydat się ubiega, 

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego 

danych osobowych, 

e) o prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku jeśli kandydat taką   

działalność prowadzi, 

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

7. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (w przypadku korzystania                      

z  uprawnień), 

8. Ewentualnie posiadane referencje, 

9. Inne dokumenty: 

a) oświadczenie o  znajomości zagadnień zawartych w części II. pkt. 2- 3. 

10. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:            

„II Nabór na stanowisko „specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”                               

w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu, pokój nr 4, ul. 1 Maja 29,                                 

45-068 Opole, w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 1300.                                         

Dokumenty które zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Opolu po terminie 

określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania. 

 

VI. Z „Regulaminem naboru  na wolne stanowiska urzędnicze w tym urzędnicze stanowiska 

kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu” można zapoznać się w Starostwie 

Powiatowym w Opolu ul.  1 Maja 29, 45-068 Opole oraz na stronie internetowej 

www.bip.powiatopolski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 

77 54 15 170 lub 77 54 15 176. 

 

http://www.bip.powiatopolski.pl/
http://www.bip.powiatopolski.pl/


VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 

www.bip.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu                        

ul.  1 Maja 29, 45-068 Opole. 
 

 

Uwaga: List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulę: „Wyrażam zgodę                    

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. 

 

 

  Starosta Opolski 

 

/-/ Henryk Lakwa 

http://www.bip.powiatopolski.pl/

