
  
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 
z siedzibą w Raciborzu 

 

poszukuje  

inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej  

umowa - zlecenie 

 

Miejsce wykonywania zlecenia: ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz (oraz placówki Straży 
Granicznej zlokalizowane w terytorialnym zasięgu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej). 

Zakres czasowy: orientacyjnie 2 x w tygodniu po 4 godz. lub 1 x w tygodniu po 8 godzin (lub do 
uzgodnienia w wymiarze 32 godzin miesięcznie) w godzinach 7.30 do 15.30. 

Okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia na okres 6 miesięcy z możliwością jej 
przedłużenia. 

Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Główne obowiązki: 

a) udział w ocenie projektów i dokumentacji dotyczących modernizacji rozbudowy i budowy  
w obiektach komendy oddziału i placówkach Straży Granicznej, zgłaszanie wniosków 
dotyczących uwzględniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w projektach i dokumentacji; 

b) opracowanie projektów decyzji, wytycznych i instrukcji regulujących zagadnienia ochrony 
przeciwpożarowej, w celu dokonania wymaganych uregulowań prawnych w Oddziale. 

c) udział w opracowaniu i aktualizacji planów ochrony przeciwpożarowej oraz wewnętrznych 
zarządzeń i regulaminów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Oddziale; 

d) prowadzenie szkoleń, instruktaży dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy i pracowników, 
obejmujących zagadnienia związane z zasadami posługiwania się sprzętem gaśniczym  
a także w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

e) sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Oddziału, 
przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych komendy oddziału; 

f) określanie rodzaju oraz miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także 
instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz kontrola przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu 
sprzętu gaśniczego; 

g) nadzór nad terminowym prowadzeniem przez służby techniczne Oddziału przeglądów  
i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, 
kominowych i urządzeń przeciwpożarowych; 

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu 
szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz 
kontrola ich przestrzegania; 

i) przeprowadzanie ćwiczebnych alarmów pożarowych w celu praktycznego przećwiczenia 
wymaganych zachowań funkcjonariuszy i pracowników na wypadek zagrożenia pożarowego; 

j) opracowanie analiz dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej w Śląskim Oddziale Straży 
Granicznej, w celu przekazania Komendantowi Oddziału oraz do Komendy Głównej Straży 
Granicznej; 



  
 
Warunki pracy:  

 doraźnie konieczność przeprowadzania niektórych czynności poza stałym miejscem pracy; 

 miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy  
(komputer, urządzenia biurowe). 

 
Wykształcenie (dysponowanie osobą posiadającą stosowne wykształcenie):  

 średnie lub średnie branżowe; 

 posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (technika 
pożarnictwa). 

 
Oczekiwania: 

 znajomość przepisów oraz umiejętności stosowania ich w praktyce; 

 umiejętność działania w sytuacjach stresowych; 

 dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w realizację zadań; 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów formalnych: 

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
2. kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających. 

 
W przypadku zainteresowania proszę o przedstawienie oferty cenowej brutto na poniższy adres  
e- mail. 
Cenę oferty stanowi: stawka za 1godz. usługi brutto. 

 

Dokumenty należy przesyłać: do dnia 17 stycznia 2023 r. 

na adres zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 414 43 22 ppłk SG Tomasz 
Pielczyk. 


