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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
POKOJOWA 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Jednostka organizacyjna 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

(wskaż w jakim celu stanowisko pracy zostało utworzone w Uczelni) 

Cel istnienia stanowiska: Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków na stanowisku 

Pokojowej . Utrzymanie czystości w obiekcie. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

Lista zadań i obowiązków (do 10 punktów): 

1. Sprzątanie pomieszczeń: pokoi, łazienek, sali konferencyjnej, kuchni studenckich, 

ogólnodostępnych sanitariatów, pomieszczeń recepcji, biur, sal telewizyjnych, windy 

oraz ciągów komunikacyjnych: korytarzy, holi, klatek schodowych  i innych 

pomieszczeń w obiekcie. 

2. Dobór odpowiednich środków czystości do sprzątanej powierzchni. 

3. Wymiana pościeli i ręczników oraz produktów higienicznych w łazienkach. 

4. Informowanie przełożonego o dostrzeżonych nieprawidłowościach, usterkach. 

5. Dbanie o należyty stan wyposażenia pomieszczeń oraz zgłaszanie przełożonemu  

i pracownikom recepcji wszelkich zauważonych braków awarii lub uszkodzeń. 

6. Informowanie konserwatora oraz elektryka o zauważonych usterkach i rejestrowanie ich 

w książce usterek na recepcji. 

7. W przypadku pokoi studenckich/gościnnych, kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi 

bezpośrednio po opuszczeniu pokoi przez gości. 
 

PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Kierownik   

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. 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
- 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 32 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.61.2021  

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
ZASADNICZE 

ZAWODOWE 

PODSTAWOWE 

 X X 

DODATKOWE Dotyczące specyfiki danego stanowiska, 

powiązane z zakresem czynności 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

ogólne w pracy: staż pracy - 2 lata 

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Znajomość obsługi programów do rezerwacji hotelowych. X  

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. X  

Znajomość pakietu MS Office. X  

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego. X  
 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Pokojowej, aby efektywnie wykonywać swoje 

zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność organizacji pracy. X  

Umiejętność komunikacji. X  

Umiejętność obsługi klienta.  X 

Umiejętność obsługi MS Office i urządzeń biurowych. X  

Umiejętność planowania i koordynacji zadań..  X 
  

POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Wysoka kultura osobista. X  

Samodzielność. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  

Odpowiedzialność. X  

Operatywność. X  
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


