
 

 

Załącznik  
do Zarządzenia nr 26/2022 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy  
z dnia 21.06.2022 r. 

 

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 
ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 

 

Specjalista ds. BHP w wymiarze 0,5 etatu 
 

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: 

 
Samodzielne stanowisko związane z obsługą BHP obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz biurowych. 

Charakterystyka pracy: 

Realizacja zadań służby BHP wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

a w szczególności: 

• Zapewnienie prowadzenia wstępnych i ogólnych szkoleń BHP i PPOŻ pracownikom OSiR Włochy zgodnie  

z przepisami prawa pracy; 

• Dokonywanie przeglądów warunków pracy w OSiR Włochy; 

• Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

• 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; 

• Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 

• Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze z/do pracy  

• Opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności w/w wypadków oraz zachorowania na choroby zawodowe,  

a także kontrola realizacji tych wniosków; 

• Doradztwo oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

• Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 

• 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; 
• Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania, terminowości i zapewnienia 

odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

• Doradztwo w zakresie prowadzenia pomiarów szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy na potrzeby OSiR Włochy; 

• Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy; 

• Udział w tworzeniu regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych i instrukcji stanowiskowych oraz przygotowywanie innych dokumentacji  

w zakresie BHP; 

• Reprezentowanie OSiR Włochy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za obszar BHP 
 
 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 
Miejsce pracy 
Praca w budynku siedziby OSiR Włochy oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących 
 i niewidzących. Budynek bez windy. Ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszających    się 
na wózku inwalidzkim.  

Stanowisko pracy 
Związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z pracownikami, przemieszczaniem się w wewnątrz budynku  
i w terenie. Urządzenia specjalistyczne nie są dostosowane do pracy osób niewidomych. 

 
 

Wymagania konieczne: 
• Obywatelstwo polskie; 

• Wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.246.2468 z późn.zm.); 

• Doświadczenie zawodowe minimum 4 lata stażu pracy w służbie BHP – w branży zarządzania obiektami sportowymi oraz organizacją zawodów i 

imprez sportowo-rekreacyjnych; 

• Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej; 

• Znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP (Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

itp.); 

• Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych; 

• Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p. poż.; 
• Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych ; 

• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

• Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Wymagania pożądane: 
 

 

• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 

• Terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw; 

• Wysoki poziom organizacji własnej pracy i planowania zadań 

• Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, inicjatywa i zaangażowanie; 

• Umiejętność sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonania zadań oraz odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i 

samodzielność; 

• Umiejętność współpracy z zespołem; 

• Wysoka kultura osobista 

 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 

 

• Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie; 

• Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 

• Kopie dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres 

zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; 
• Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; 

• Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

• Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 

• Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

Publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; 

• Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” 

z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o pracę; 
 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w jednostce jest niższy niż 6% 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście do sekretariatu w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładka 18 w 

Warszawie lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10.00  

 

z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. BHP” 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do sekretariatu Ośrodka                                                      

w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 10.00. 

• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy 

1. Administrator 
Administratorem danych kandydatów do pracy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Włochy, z siedzibą w Warszawie (02-172), przy ul. Gładkiej 18, reprezentowany 
przez Dyrektora (dalej „Administrator”). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2. Inspektor ochrony danych 
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kandydat może się skontaktować poprzez email: iodo@osirwlochy.waw.pl bądź listownie z dopiskiem „Dane 
osobowe”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

3. Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2. Podanie innych danych 
w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę 
tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  
OSiR będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto  mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 
OSiR zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane 
jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 
danych jest dobrowolne. 

 

 
1 Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369); 
2 Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO; 
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
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