
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Nazwa stanowiska Specjalista ds. BHP 
Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania 

 

Numer ogłoszenia Bydgoszcz/21/14 
Miejsce pracy Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 0,75 etatu 
 

Termin składania ofert 23 czerwca 2021 r.  
 

 

 

Szczegóły oferty 
 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

Wykonywanie zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 
1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności: 

 prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp, 

 tworzenie regulaminów, instrukcji i innych regulacji w zakresie bhp, 

 udział w analizie i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

 prowadzenie kontroli stanu bhp, 

 prowadzenie sprawozdawczości do GUS, 

 udział w opracowaniu wywiadów zawodowych pracowników Oddziału na potrzeby ZUS, 

 przygotowywanie i przesyłanie do ZUS dokumentacji z wypadków przy pracy w sprawach 
dotyczących świadczeń odszkodowawczych i rentowych, 

 ustalanie okoliczności, miejsca i przyczyn wypadków w drodze do pracy lub z pracy, 
sporządzanie wymaganej dokumentacji – karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 
prowadzenie rejestru wypadków w drodze do pracy lub z pracy. 

 



WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 lata pracy zawodowej: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,  w tym 1 rok stażu pracy 
w służbie BHP; 

Wymagania dodatkowe: 

 znajomość przepisów prawa dotyczących:  
1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U.2020 r. poz.1320 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póź. 

zm.), 

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 109, poz.704 z póź. zm.),  

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 

1998 r. Nr 148, poz. 973); 

 komunikatywność; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 odporność na stres; 

 planowanie i organizacji pracy własnej; 

 wysoka kultura osobista; 

 samodzielność; 

 uprawnienia inspektora ppoż. 

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy, 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi, 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 
dokumentów). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 

informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 
poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 52 32 52 914 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/


Dokumenty w formie papierowej należy składać do 23 czerwca 2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ (w godzinach pracy 

urzędu) lub przesłać na adres: 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

85-863 Bydgoszcz 

Ul. Łomżyńska 33 

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału) 

z dopiskiem: oferta pracy Bydgoszcz/21/14 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=544fc1945b634a4c97fac5fd0b155fb2

