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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
STRAŻNIK OCHRONY MIENIA  

Jednostka Organizacyjna: 

 
Dział lub równorzędna jednostka 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska Strażnik ochrony mienia: kompleksowy dozór obiektów Uczelni. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem obiektów UP. 

2. Ochrona wyposażenia obiektów UP. 

3. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych do obiektów UP. 

4. Dbałość o racjonalne używanie oświetlenia w zależności od potrzeb ( wygaszanie 

zbędnego oświetlenia).  

5. Zapalanie o zmroku i gaszenie oświetlenia zewnętrznego budynków dydaktycznych UP. 

6. Obchody w obiektach UP, sprawdzanie pomieszczeń, węzłów komunikacyjnych oraz 

sanitarnych. 

7. Prowadzenie stosownej dokumentacji w portierni (książka obchodów). 

8. Zgłaszanie administratorowi spostrzeżonych uszkodzeń, braków, zanieczyszczeń oraz 

wszelkich przejawów nieposzanowania cudzej pracy i mienia  społecznego przez 

studentów i pracowników.  

9. Bezzwłoczne zawiadywanie administratora budynku o ewentualnych wypadkach, 

pożarach, kradzieżach oraz awariach instalacji i urządzeń.  

10. Legitymowanie osób o podejrzanym sposobie zachowania. 

 
 

PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Administrator budynku UP 

Jednostki organizacyjne/stanowiska podległe - 

Stanowiska/jednostki współpracujące  

w Uczelni 
- 
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UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU 

 

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

danym stanowisku pracy, zgodne z zakresem czynności:  

 Zwracanie w sposób kulturalny pracownikom  

i studentom Uczelni  oraz innym osobom  

w zauważonych przypadkach zaśmiecania terenu,  

również w przypadkach  niewłaściwego parkowania 

samochodów. 

 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
- 

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
ZAWODOWE  ŚREDNIE 

 X X 

DODATKOWE Dotyczące specyfiki danego stanowiska, 

powiązane z zakresem czynności 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ZAWODOWE ŚREDNIE 

ogólne w pracy: staż pracy - - 

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Znajomość wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących 

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

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego.   
 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Strażnika ochrony mieniem, aby efektywnie 

wykonywać swoje zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność skutecznej komunikacji. X  

Umiejętność organizacji pracy. X  

Umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania 

odpowiedzialności. 
X  

Umiejętność analizowania i wnioskowania.  X 

Umiejętność pracy zespołowej. X  
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POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Wysoka kultura osobista. X  

Samodzielność. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


