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Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to jednostka 
budżetowa m.st., której misją jest ochrona ginących 

gatunków i edukacja ekologiczna. U nas każdy 
pracownik przyczynia się do realizacji  tej misji. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na 
stanowisko: 

 
 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ 
 

Zakres zadań na stanowisku: 

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 

• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
 

• 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, 
 

• 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, 
 

• 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, 
 

• przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 
stanowiskach pracy, 
 

• 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, 
 

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy, 
 

• 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, 
 

• 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, 
 

• doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
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• 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 i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych 
pracowników, 
 

• prowadzenie szkoleń wstępnych oraz współpraca przy organizacji szkoleń okresowych, 
 

• 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, 
 

• współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska 
naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego 
w odrębnych przepisach, 
 

• współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w 
szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 
 

• współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi 
przy: 
a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad  
    bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 
b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków 
pracy, 
 

• inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
 

• przegląd obiektów w zakresie ppoż. oraz wdrażanie nowych rozwiązań, 
 

• prowadzenie szkoleń z tematyki ochrony przeciwpożarowej, 
 

•  sporządzenie i aktualizacja instrukcji, procedur ochrony przeciwpożarowej, 
 

• organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych, 
 

• organizowanie  przeglądów i konserwacji sprzętu oraz instalacji ppoż. 
 

• doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów oraz zasad ppoż. 
 

Wymagania niezbędne: 

 

• Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz w zakresie ochrony ppoż. lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz w zakresie ochrony ppoż. 

• Staż pracy: co najmniej 3 lata w służbie bhp 

• bardzo dobra znajomość przepisów i zagadnień ppoż. 
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• Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w przypadku spełnienia przesłanek z 
art. 11 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy) 

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

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

• Pożądane kompetencje: sumienność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, 
gotowość do rozwoju zawodowego, komunikatywność, dyskrecja, umiejętność pracy pod 
presją czasu, umiejętność pracy w zespole. 
 

Wymagania dodatkowe: 

• Mile widziane doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi. 
 

Miejsce pracy: 

 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. 
 
Praca w budynku firmy i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 

Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety 

niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi. 

 

Niezbędne dokumenty aplikacyjne: 

1/ CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  

2/ list motywacyjny 

3/ oświadczenie kandydata na stanowisko urzędnicze/ kierownicze urzędnicze (do pobrania na stronie 

www.zoo.waw.pl/bip ) 

4/ podpisana polityka prywatności (do pobrania na stronie www.zoo.waw.pl/bip ) 

5/ referencje z poprzednich miejsc pracy. 

 

Co oferujemy? 

1/ umowę o pracę w wymiarze pół etatu 

2/  stabilne zatrudnienie 

3/ benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak: dofinansowanie do urlopu, do 

wypoczynku dzieci, bony świąteczne itp. 

4/ „trzynasta pensja” 

5/ dodatek stażowy  

6/ pracę w bardzo ciekawym, historycznie i przyrodniczo, miejscu.  

 

 

http://www.zoo.waw.pl/bip
http://www.zoo.waw.pl/bip
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Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, prześlij swoje dokumenty rekrutacyjne na adres: 

kadry@zoo.waw.pl lub papierowo na adres ZOO Warszawa. Na Twoją aplikację czekamy tylko do 

27.01.2023 r. Pamiętaj, aby mejl lub kopertę z dokumentami zatytułować: „Aplikacja na stanowisko 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ” 

UWAGA: 

Nie możemy rozpatrywać dokumentów, które wpłyną po terminie. 

Osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne mogą spodziewać się pytań merytorycznych 

sprawdzających wiedzę z wymaganego zakresu.  

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy, 

zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność. 

Osoba, która w wyniku naboru zostanie wyłoniona, będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty 

potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodne z informacjami ujętymi w CV. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.zoo.waw.pl/bip 

oraz na  tablicy informacyjnej przy budynku biurowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 

 

Dołącz do nas, a także Twoją koleżanką z pracy może zostać ara hiacyntowa ☺ 

 

 

mailto:kadry@zoo.waw.pl

