
Zarządzenie Nr 24U/18
Wójta Gminy Branice

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko  Starszego Inspektora do spraw BHP

Na  podstawie  art.  33  ust.  1,  3  i  5  ustawy  z dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym
(t.j.  Dz.  U.  z 2017  r.,  poz.  1875  z  późn.  zm),  art.  11  ustawy  z dnia  21  listopada  2008  r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm)

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora do spraw BHP.
2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca



Załącznik do Zarządzenia Nr 24U/18
Wójta Gminy Branice

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Branice
Ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze Starszego Inspektora do spraw BHP

w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,  48-140 Branice.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.
zm.).

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nieposzlakowana opinia.
5.  Wykształcenie  i  staż  zgodnie  z  §4  ust.  2  pkt  2  Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia

02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109,
poz. 704 z późn. zm.), to jest:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie
bhp lub
b)  wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności  w zakresie bezpieczeństwa i  higieny
pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.  Ukończenie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
8. Znajomość obsługi komputera.
9. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.

II. Wymagania dodatkowe:
1.  Znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu  bhp,  a  w  szczególności:  Kodeksu  Pracy,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się.
3. Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.
4. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.
5. Samodzielność, kreatywność.

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
3.  Kwestionariusz  osobowy dla  osoby ubiegającej  się  o  zatrudnienie  (wzór  kwestionariusza
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca
2009 r. (Dz. U. Nr 115. poz. 971).
4.  Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  stażu  pracy  (świadectwa  pracy,  
zaświadczenia).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6.  Kserokopie  innych  dodatkowych  dokumentów  o  posiadanych  kwalifikacjach
i umiejętnościach.



7.  Oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwa  popełnione umyślnie  ścigane z  oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska .
9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych.
10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu wymagań określonych
w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).”

IV. Zakres wykonywanych zadań:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i  higieny  pracy,  ze  szczególnym  uwzględnieniem stanowisk  pracy,  na  których  są  zatrudnione
kobiety  w  ciąży  lub  karmiące  dziecko  piersią,  młodociani,  niepełnosprawni,  pracownicy
wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na
innej  podstawie  niż  stosunek  pracy  w  zakładzie  pracy  lub  w  miejscu  wyznaczonym  przez
pracodawcę.
2.  Bieżące  informowanie  pracodawcy  o  stwierdzonych  zagrożeniach  zawodowych,  wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3.  Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawierających  propozycje  przedsięwzięć  technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz
poprawę warunków pracy.
4.  Udział w opracowywaniu planów modernizacji  i  rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie
propozycji  dotyczących  uwzględnienia  w  tych  planach  rozwiązań  techniczno-organizacyjnych
zapewniających poprawę stanu  bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.  Udział  w ocenie  założeń  i  dokumentacji  dotyczących  modernizacji  zakładu pracy albo jego
części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
6.  Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów
budowlanych  albo  ich  części,  w  których  przewiduje  się  pomieszczenia  pracy,  urządzeń
produkcyjnych  oraz  innych  urządzeń  mających  wpływ  na  warunki  pracy  i  bezpieczeństwo
pracowników.
7.  Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań  bezpieczeństwa i  higieny pracy w stosowanych
oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
8.  Przedstawianie  pracodawcy  wniosków  dotyczących  zachowania  wymagań  ergonomii  na
stanowiskach pracy.
9.  Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,  wewnętrznych zarządzeń,
regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu
zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.  Opiniowanie  szczegółowych  instrukcji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na
poszczególnych stanowiskach pracy.
11.  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.
12.  Prowadzenie  rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących
wypadków przy pracy,  stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń  o takie choroby,  a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy
13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują
czynniki  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  lub  warunki  uciążliwe,  oraz  doboru
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
16.  Współpraca  z  właściwymi  komórkami  organizacyjnymi  lub  osobami,  w  szczególności
w  zakresie  organizowania  i  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  szkoleń  w  dziedzinie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  zapewnienia  właściwej  adaptacji  zawodowej  nowo
zatrudnionych pracowników.
17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących
w środowisku pracy,  w zakresie organizowania tych badań  i  pomiarów oraz sposobów ochrony
pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska
naturalnego,  działającymi  w  systemie  państwowego  monitoringu  środowiska,  określonego
w odrębnych przepisach.
19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
przy:
-  podejmowaniu  przez  nie  działań  mających  na  celu  przestrzeganie  przepisów  oraz  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
-  podejmowanych  przez  pracodawcę  przedsięwzięciach  mających  na  celu  poprawę  warunków
pracy.
21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach
komisji  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  innych  zakładowych  komisji  zajmujących  się
problematyką  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  w  tym  zapobieganiem  chorobom  zawodowym
i wypadkom przy pracy.
22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
23. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu.
2.Praca biurowa.
3.Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych  (Dz.  U.  z  2014  r,  poz.  1786
z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Branicach.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Gminy  w  Branicach
w  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienie  ogłoszenia,  w  rozumieniu  przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż
6%.

Wymagane dokumenty można składać  w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 800  



w sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Branicach,  ul.  Słowackiego  3,  48-140  Branice  z  dopiskiem
„Oferta  pracy  –  nabór  na  stanowisko  Starszego  Inspektora  do  spraw  BHP”.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się  dnia 30 kwietnia 2018 r.  o godzinie 830,  a rozmowa
kwalifikacyjna  z  kandydatami  zostanie  przeprowadzona  w  dniu  30  kwietnia  2018  r.
o godzinie 900.

                                                                    
                                                                                               

    Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca


