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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
SPRZĄTAJĄCA 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Dział lub jednostka równorzędna 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska Sprzątająca: kompleksowe prace związane z utrzymanie czystości 

budynków  UP.  
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISK 

 

1. Pełna znajomość Regulaminu Pracy, przydzielanego zakresu czynności oraz bieżące ich 

stosowania. 

2. Staranne i sumienne wykonywanie prac określanych zakresem czynności. 

3. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.  

4. Wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego. 

5. Systematyczne i dokładne sprzątanie pomieszczeń i urządzeń: 

 zamiatanie i mycie podłóg z wykorzystaniem przydzielonych środków 

zróżnicowanych na rodzaj powierzchni 

 odkurzanie wykładzin w pomieszczeniach i czyszczenie wycieraczek  

 mycie ławek w salach, biurek w pokojach 

 mycie i opróżnianie pojemników na śmieci, segregowanie odpadów, 

 mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg, ścian, wykładanych glazurą w 

pomieszczeniach sanitarnych 

 bieżące odkurzanie mebli, (biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, stołów) 

 codzienne czyszczenie po skończonej pracy używanego sprzętu 

 mycie okien  

6. Zgłaszanie Administratorowi spostrzeżonych uszkodzeń, braków, zniszczeń oraz 

wszelkich przejawów nieposzanowania cudze pracy i mienia społecznego przez 

studentów i pracowników. 

7. Używanie czystego ubrania roboczego i zachowania właściwej atmosfery w miejscu 

pracy. 
 

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. 

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 Sprzątająca, aby efektywnie wykonywać 

swoje zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność skutecznej komunikacji.  X 

Umiejętność organizacji pracy. 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  
 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


