
Dyrektor  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

 

SPECJALISTA ds. BHP 
  

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź, al. Politechniki 38 

2. Tel/fax:042 684-39-75; e-mail: info@zsp9.pl 
3. Nazwa stanowiska: specjalista ds. bhp 

4. Wymiar czasu pracy: 0,1 etatu 
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

 
Wymagane kwalifikacje podstawowe: 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego lub studiów 

podyplomowych w zakresie bhp i co najmniej rocznego stażu pracy na 

stanowisku specjalisty/inspektora bhp w szkole 
 Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 

 Niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

 Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, 
rzetelność, dobra organizacja pracy  i  komunikatywność, gotowość do 
stałego podnoszenia kwalifikacji 

 Wysoka kultura osobista 
 Doświadczenie w pracy w szkole 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach 

zawodowych, wraz z  wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
 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, 
 udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub 

przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których 
przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych 
urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,  

 przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań 
ergonomii na stanowiskach pracy,  

 udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  
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 opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,  
 udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz  

w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności 
tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola 
realizacji tych wniosków,  

 prowadzenie 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, 

 doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 opracowywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną 
pracą, 

 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, 
 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, 

 współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań 
lekarskich pracowników,  

 współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi 
organizacjami związkowymi przy: 
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie 

przepisów oraz  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie 
ustalonym w odrębnych  przepisach, 

- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu 
poprawę  warunków pracy, 

 inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji 

problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV  

 List motywacyjny  

 Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie 
 Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w 

stanowisku 
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom 

wykształcenia 

 Kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje 
 Kserokopie świadectw pracy 

 Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi moich danych osobowych 
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach 

składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego 
realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 



Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych).” 

Miejsce i termin składania ofert: 

 Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem 
kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw 

bhp w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi” należy składać  
w sekretariacie dyrektora szkoły (pokój nr 7)  w terminie do dnia 18 grudnia 

2018r. do godz. 12.00 
 Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane 
 Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się 

w dniu 20.12.2018r. o godz. 10.00   
 Rozmowy kwalifikacyjne odbędą  w ciągu 5 dni roboczych po wyborze 

kandydatów.   

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 9 w Łodzi 
zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów 
będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 1 miesiąca od dnia 

upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą 
mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. 

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru 
nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Henryka Michalska 

   Dyrektor ZSP nr 9 w Łodzi 


