
Nazwa oferty oferta pracy dla osób cywilnych (umowa o pracę na zastępstwo) 

Nazwa stanowiska inspektor ds. bhp 

Komórka administracji 
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,  

Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy 

Termin składania oferty 
 

do dnia 22 lutego 2017 r.      
 

Opis stanowiska 

− prowadzenie postępowań powypadkowych, 
− prowadzenie kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, 
− opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, 
− opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,  
− uczestnictwo w przeglądach technicznych obiektów i pomieszczeń szkoły,  
− nadzór nad badaniami środowiska pracy i służby, prowadzenie szkoleń 

wstępnych pracowników i policjantów w zakresie bhp i ochrony p.poż.  
− opiniowanie  dokumentacji technicznych pod względem bhp i p.poż.,   

Wymagania 
− wykształcenie średnie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy,  
− ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł 

zawodowy technika pożarnictwa. 

Dodatkowe 
wymagania/umiejętności 

− doświadczenie w pracy na stanowisku inspektor bhp  lub podobnym. 
− umiejętność interpretacji przepisów, 
− dobra organizacja pracy,  
− umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. 

Składanie dokumentów 

- list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol; 
- curriculum vitae; 
- oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami 
wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych 
przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko opisane w ogłoszeniu.  
Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć 
osobiście. 

Informacje 
kontaktowe 

adres 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
Dział Kadr 

ul. Piłsudskiego 111 
12-100 Szczytno 

telefon miejski (089) 621 55 65 

fax miejski (089) 621 52 38 

e-mail kadry@wspol.edu.pl 

osoba 
upoważniona 
do kontaktów 

Zofia Litarowicz 
starszy referent administracyjny Działu Kadr 

Data dodania oferty  8 luty 2017 r. 

• Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku 
złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w 
Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata 
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  

• Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  
• Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.  
• Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu. 
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