
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak
w Bialymstoku

oglasza nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze
- starszego specjalisty ds. bhp w wymiarze 0,1 etatu

1. Wymagania niezbgdne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wyksztalcenie wyhsze o kierunku lub specjalnoSci w zakresie bezpieczeistwa

i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczefrstwa i higieny
pracy oraz co najmniej 3-letni sta? pracy w sluzbie bhp,

3) pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych orv korzystanie z pelni praw
publicznych,

4) niekaralnoS6 za umySlne przestgpstwo Scigane z oskxhenia publicznego
lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

5) znajomoS6 przepis6w: Kodeksu Pracy, Rozporz4dzenia Rady Ministr6w
w sprawie slu2by bezpieczeistwa i higieny pracy, Ustawy o pracownikach
samorz4dolvych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomoSd obslugi pakietu Microsoft Office,
2) znajomoS6 ustawy o ochronie danych osobowych,
3) umiejgtnoSl oryanizacji pracy wlasnej orazw zespole,
4) latwoS6 komunikowania sig i przekazywania informacji,
5) odpowiedzialnoSd, obowi4zkowoSd, rzetelnoSd w wykonywaniu obowi4zk6w

slu2bowych, dyspozycyj noS6.

3. Zakreswykonywany ch zadaina stanowisku:
1) przeprowadzanie kontroli warunk6w pracy oraz przeslrzegania przepis6w

i zasad bezpieczeirstwa i higieny pracy,
2) dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp majqcych na celu poprawg

warunk6w pracy oruz sporzqdzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji,
3) wystEpowanie do dyrektora szkoly z wnioskami dotyczqcymi stwierdzonych

zagroLefi wypadkowych i szkodliwoSci zawodowy ch oruz uchybief w zakresie
bhp,

4) nadzorowanie usuwania wskazanych zalecefi,
5) udziaN w ustalaniu okolicznoSci i przyczyn wypadk6w przy pracy

oruz przy gotowywanie dokumentacj i w tym zakesie,
6) prowadzenie rejestr6w oraz kompletowanie i przechowywanie dokument6w

dotycz4cych wypadk6w przy pracy, chor6b zawodowych, a takhe
przechowywanie wynik6w badah i pomiar6w czynnik6w szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy,

7) wsp6lpraca z lekaruem sprawuj4cym opiekg medycznq w zakresie badan
wstgpnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej
pracownik6w,

8) sporzqdzanie sprawozdari zgodnie z ustalonymi w plac6wce zasadami,
9) przygotowywanie material6w kontrolnych dla zewngtrznych instytucji nadzoru

nad warunkami pracy,
10) szkolenie pracownik6w z zakresu bhp,
ll)udzial w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, kt6re wiqhe sig

z wykonywanqpracq,



12)udzial w opracowywaniu zakladowych, wewngtrznych zarz1dzen,
regulamin6w i instrukcji og6lnych dotycz4cych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz w ustalaniu zadan os6b kierujqcych pracownikami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula zgody oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pracy opatrzona

czytelnym podpisem i datq,
4) kserokopie Swiadectw pracy (poSwiadcz one przez kandydata za zgodnoSc

z oryginalem),
5) kserokopie dokument6w (poswiadczone przez kandydata

z oryginalem) potwierdzaj4ce kwalifikacje zawodowe i
zawodowe,

6) kserokopie dokument6w potwierdzai4cych dodatkowe
i umiejEtnoSci,

7) oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oSwiadczenie o braku przeciwskazan zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska,
9) oswiadczenie kandydata o korzyst anitt zpelni praw publicznych,
l0)oSwiadczenie kandydata o tym, 2e nie byl karany za przestgpstwa

lub przestgpstwa skarbowe oraz, 2e nie jest prowadzone przeciwko niemu
postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego
lub przestgpstwo skarbowe (osoba, kt6rej zostanie przedstawionu p.opory".lu
zatrudnienia - informacja z Krajowego Rejestru o niekaialnoSti
za przestEpstwa popelnione umySlnie).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv powinny by6 opatrzone klauzul4:

OSwiadczam, 2e wytalam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych ) przez Szkotg
Podstawow4rtr 43 im. Simony Kossak ul. Stroma 16 15-662 ilialystok, wzakresie objgtym
ptzekazanymprzeze mnie CV dla cel6w przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji powyzs)a zgoda obejmuje przetwarzanie
danych osobowych dla celu zawarciaumowy o pracg.
Zostalemlam poinformowanyla o tym, irc w kazdej chwili mam mozliwoSi wycofania
wyrazonej zgody, a wycofanie zgody nie wplynie na zgodnoSd z prawem przetwarzania,
kt6rego dokonano na podstawie tej zgody prr"d 1"i wycofaniem.

UWAGA! Kandydat, kt6ry zamierza skorzystad z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz1d,owyih (tekst jedn.: Dz.rJ.
z 2022r., poz' 530) jest zobowiqzany do zlozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaj ?ce go stopieri niepelno sprawnoSci.

1. Termin i miejsce skladania dokument6w:
- termin: do dnia 04 maja2022r. do godz. 10.00,

- miejsce: sekretariat Szkoly Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Bialymstoku,
ul. Stroma 16, w kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
,,Nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze- starszy specjalista ds. bhp,,

za zgodnoSd
wyksztalcenie

kwalifikacje



2. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy - 0,10 etatu,
b) pierwsza umowa o pracA zawartabgdzie na czas okreslony nie dluZszy ni2 6 miesigcy.

3. Informacje dodatkowe:

a) W miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oruzzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wynosil ponihej 6o/o,
b) Kandydaci spelniaj4cy wymagania niezbgdne zostan4 powiadomieni o terminie kolejnego
etapu naboru telefonicznie,
c) Oferty kandydat6w zlohone po terminie (liczy sig data wplywu do szkoly!), w spos6b inny
niz okreSlony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument6w lub nie bgd4ce
odpowiedzi4 na ogloszony nab6r, nie bgd4 uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu,
d) Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mog4 byd odbierane osobiScie przez osoby
zainteresowane w ci4gu 3 miesigcy od dnia zakoiczenia procedury naboru (po podaniu
numeru konkursu, za okazaniem dowodu to2samoSci) w sekretariacie szkoly. Po tym czasie
zo stanq komi syj nie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZostaNem r6wnie2 poinformowatry, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. (og6lnego rczporzqdzenia
o ochronie danych osobowych), 2e:
1. administratorem danych osobowych jest Szkola Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak
ul. Stroma 1615-662 Bialystok
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441374 (godz. 8-16)
3. dane osobowe przetwarzane bEdq na podstawie Art. 6 ust. I lit. a oraz c og6lnego
rczporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art 221
Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego orvw celu podjgcia pracy.
4. dane osobowe przechowywane bgd1 przez okres 6 miesigcy dla cel6w rekrutacyjnych,
a w przypadku zawarcia umowy o pracA pruez okres wlaSciwy dla przechowywania akt
osobowych.
5. odbiorcq danych osobowych bgd4 osoby wykonuj4co pracg rrarzecz Szkoty i uprawnione
do ich otrzymywania na mocy przepis6w prawa.
6. dane osobowe nie bEdA przekazywane do paristwa trzeciego ani organizacji
migdzynarodowej;
7 . posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treSci danych oraz prawo ich sprostowania, usuniEcia,
ograniczeniaprzetwatzania, prawo do przenoszeniadanych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
i2 ptzetwwzanie danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozporuqdzenia o ochronie
danych osobowych z dnia27 kwietnia20l6 r.;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze konieczne do przeprowadzenia
procesu rekrutacji w celu zatrudnienia.

B ialystok, 22.0 4,2022r .
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