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Komendant  
 Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  

w Koszalinie 
 

ogłasza nabór na stanowisko pracy 
 

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
 

1.  Wymagania niezbędne: 
  

a. Wykształcenie 
 
- wyższe zawodowe – inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej studia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności 

inżynieria bezpieczeństwa pożarowego; 

lub 

- co najmniej średnie lub średnie branżowe i aktualne uprawnienia inspektora 

ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik 

pożarnictwa, 

- ukończone i aktualne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo 

szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

  
2.  Wymagania dodatkowe: 
 

a. znajomość zagadnień ochrony ppoż. w jednostkach wojskowych; 

b. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 
 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

a. kontrola i doradztwo pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań 

przeciwpożarowych;  

b. nadzór na ochroną przeciwpożarową w Centrum; 

c. systematyczne kontrolowanie przestrzegania instrukcji przeciwpożarowych  

w Centrum; 

d. organizowanie ćwiczebnych alarmów ppoż. dla całego stanu osobowego, 

e. udział w opracowywaniu instrukcji przeciwpożarowych dla pomieszczeń 

Centrum; 

f. uczestniczenie w przeglądach budynków, pomieszczeń; 

g. opracowywanie planu ochrony przeciwpożarowej. 

 
4.  Wymagane dokumenty: 
 

a. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; wzór 

znajduje się na stronie - www.cssp.wp.mil.pl (zakładka POZOSTAŁE  

DOKUMENTY DO POBRANIA  REKRUTACJA), 

b. podanie o pracę (list motywacyjny),  

c. curriculum vitae, 

http://www.cssp.wp.mil.pl/
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d. kserokopie świadectw pracy (w przypadku, gdy jest to niezbędne do 

wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, 

udokumentowania stażu pracy), 

e. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

f. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;  

h. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji, 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CSSP w zakresie rekrutacji oraz 

oświadczenie kandydata o formie trwałego usunięcia dokumentów 

aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej CSSP: www.cssp.wp.mil.pl 

(zakładka POZOSTAŁE  DOKUMENTY DO POBRANIA  REKRUTACJA) 

 
 
5.  Wymagane dokumenty należy składać: 
 
- osobiście w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 

66, 75-901 Koszalin – Kancelaria Jawna lub wysłać pocztą w teczce lub kopercie 

zaopatrzoną dopiskiem:  

„Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ochrony ppoż. ”  

 

  6. Informacje dla kandydatów: 

 

- umowa na czas określony, 

- w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu, 

- możliwość kontynuacji umowy o pracę od dnia 01.01.2022 r.   

- informacje dodatkowe można uzyskać dzwoniąc: 261 456 595 
 
 
 
 
 

KOMENDANT 

(-) płk  Józef TREJDER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyk.: K. Cybula 261 456 595 
08.06.2021 r. 

http://www.cssp.wp.mil.pl/

