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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
STARSZY INSPEKTOR BHP 

Jednostka Organizacyjna: 

 
SEKCJA DS. BHP I PPOŻ 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska Starszy inspektor BHP: Doradztwo i kontrola w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do całej Uczelni. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

3. Kontrola warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy,  

na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, 

pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy. 

4. 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. 

5. Prowadzenie rejestrów, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. 

6. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną 

pracą. 

7. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowej analizy stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, tabel norm oraz instrukcji 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalaniu zadań osób kierujących 

pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

9. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z 

wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. 

10. Współdziałanie z jednostkami medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym w szczególności przy 

organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników 

11. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy. 

12. Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 

bieżąca kontrola aktualności szkoleń okresowych bhp. 
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PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Kanclerz 

Jednostki organizacyjne/stanowiska podległe - 

Stanowiska/jednostki współpracujące  

w Uczelni 
Jednostki Organizacyjne Uczelni 

 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU 

 

Uprawnienia do decyzji i działania Formalne uprawnienia związane z pracą wykonywaną na 

danym stanowisku pracy, zgodne z zakresem czynności:  

 upoważnienie do wydawania decyzji,  

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 

upoważnienie do podpisywania dokumentów. 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
Związana ze stanowiskiem 

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

 X X 

DODATKOWE Szkolenie, kursy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, inne dotyczące 

specyfiki stanowiska, powiązane  

z zakresem czynności, 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

ogólne w pracy: staż pracy 4 lata - 

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. X  

Znajomość pakietu MS Office. X  

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. X  

Znajomość wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących 

 w Uczelni. (Regulamin Organizacyjny, Statut Uczelni, etc.). 
X  

Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy. X  

Znajomość przepisów z zakresu p.poż.  X 

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego.  X 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Starszego inspektora BHP, aby efektywnie 

wykonywać swoje zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność diagnozowania ryzyka z obszaru bhp. X  

Umiejętność skutecznej komunikacji. X  

Umiejętność organizacji pracy. X  

Umiejętność radzenia sobie w obliczu zaskakujących sytuacji. X  

Umiejętność analizowania i wnioskowania.  X 

Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.  X 

Umiejętność obsługi MS Office i urządzeń biurowych. X  

Umiejętność pracy zespołowej. X  
  

POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Wysoka kultura osobista. X  

Samodzielność. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  

Pokonywanie przeszkód i trudności. X  

Inicjowanie działań usprawniających.  X 
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


