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Notatka służbowa 
z przeglądów warunków pracy 

z dnia 28.01.2021r. 

Działając na podstawie powołania na Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2016-2020, dokonałem 

bieżacego przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie w budynkach, w których funkcjonują jednostki organizacyjne Wydziału.  

W ramach struktury organizacyjnej obowiązującej od 1 listopada 2019 r. w budynkach Wydziału Nauk 

Ekonomicznych funkcjonuje: Dziekanat; Instytut Ekonomii i Finansów, w skład którego wchodzą katedry: Finansów; 

Konkurencyjności Gospodarki, Polityki Gospodarczej, Rynku i Konsumpcji, Teorii Ekonomii oraz Instytut Nauk o 

Zarządzaniu i Jakości. Do 31 października 2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonowało 13 jednostek 

organizacyjnych. W opisie dokonywanego przeglądu pokontrolnego odnoszono się również do struktury organizacyjnej 

obowiązującej do 31 października 2019r. 

W trakcie wykonanego 4.05.2020r pokontrolnego przeglądu warunków pracy stwierdzono, że w pomieszczeniach 

budynków przy: 

• ul. M. Oczapowskiego 4, gdzie mieści się Dziekanat oraz Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej,  

Rachunkowości, Metod Ilościowych, Ekonomiki Przedsiębiorstw, Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i 

Agrobiznesu, Finansów i Bankowości zauważono, że mimo zakończenia prac wykończeniowych związanych m.in. 

z termomodernizacją budynku w dalszym ciągu występują różnego rodzaju usterki i niedociągnięcia. Zostały one 

wskazane w Sprawozdaniu z przeglądów warunków pracy z dnia 4.05.2020r. O usterkach i niedociągnięciach 

poinformowany został administrator budynku Pan Mariusz Kurowski. Po zapoznaniu się z uwagami, przekazał je 

do Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego inspektorowi nadzoru inż. Pawłowi Wiśniewskiemu. Do chwili obecnej 

nie podjęto żadnych działań zmierzających do ich usunięcia, a ich występowanie, jak wskazuje dokonany przegląd, 

był konsekwencją realizowanych prac remontowo-termomodernizacyjnych. Na chwilę obecną istnieje pilna 

potrzeba usunięcia przyczyn przeciekania modernizowanego szklanego dachu przy wejściu do budynku oraz przy 

drugim wejściu do budynku od strony Rektoratu naprawy wyremontowanego wiatrołapu -pojawiły przecieki/zacieki. 

• ul. R. Prawocheńskiego 19, gdzie znajdują się pomieszczenia Katedry Makroekonomii, Międzynarodowego 

Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz Katedry Analizy Rynku i Marketingu. W trakcie poprzednich 

przeglądów stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny zapach w niektórych pomieszczeniach, 

szczególnie na parterze. Z informacji uzyskanych od administratora budynku Pana Mariusz Kurowskiego wynika, 

że przeprowadzona w tym zakresie kontrola „nie wykazała nieprawidłowości” w tym zakresie. Zarekomendowano, 

aby w przypadku odczuwalnego nieprzyjemnego zapachu eliminować go wietrzeniem pomieszczeń oraz 

zalewaniem odpływów kanalizacyjnych w toaletach. 9ob 

• ul. Prawocheńskiego 3, gdzie mieszczą się obecnie pomieszczenia Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

(Katedry Organizacji i Zarządzania) w okresie jesiennym były prowadzone prace związane z 

doprowadzeniem/wymianą starych sieci ciepłej wody na nowe termoizolowane. Po dokonanej wymianie wystąpiły 

problemy z ogrzewaniem części pomieszczeń, które po zgłoszeniu administratorowi zostały szybko usunięte.  
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Odnośnie drobnych usterek o charakterze estetycznym (zacieki, drobne pęknięcia wymagające malowania lub 

odświeżenia w poszczególnych pomieszczeniach Katedr/Jednostki organizacyjnych) jak wskazał administrator budynków 

Pan Mariusz Kurowski można zgłaszać do Sekcji eksploatacji na wniosku o naprawę/remont ze wskazaniem źródło 

finansowania. Należy zaznaczyć, że dotychczas wskazane usterki i niedociągnięcia wynikały w głównej mierze ze 

zrealizowanych prac remontowo-modernizacyjnych w budynkach.  

Aktualność okresowych badań lekarskich pracowników jest systematycznie weryfikowana przez pracowników 

sekretariatów jednostek organizacyjnych. Osobom, którym kończy się, lub skończyła ważność badań wystawione zostały 

stosowne skierowania. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.0.1842 t.j.). Zgodnie z art. 12 a tej ustawy wprowadzono zawieszenie obowiązków 

wynikających z przepisów bhp na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Są to zawieszone obowiązki 

wynikające z następujących przepisów art. 229 § 2 Kodeksu pracy zdanie pierwsze – „pracownik podlega okresowym 

badaniom lekarskim”. We wszystkich jednostkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy. Sale dydaktyczne i pracownie 

komputerowe są właściwie wyposażone. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa Rektor UWM w 

Olsztynie wprowadził Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku na mocy, którego zajęcia dydaktyczne ze 

studentami zostały zawieszone. Obecnie obowiązuje Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym 

zajęcia realizowane są w sposób zdalny na platformach e-learningowa Moodle; Microsoft Teams w pakiecie Office365. 

Obecnie kształcenie i praca regulowana jest Zarządzeniem Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.  

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych realizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21 odbywa się 

nadal w formie zdalnej na kierunku Ekonomia i Zarządzanie, a na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajęcia w trybie 

mieszanym. W sytuacji braku dostępu do komputerów wśród studentów są one udostępniane osobom zainteresowanym w 

wydziałowych salach komputerowych na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

osoby przebywającej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obowiązuje schemat postępowania zawarty w 

Załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 r. w brzmieniu określonym 

Zarządzeniem 90/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 października 2020 r., z który został udostępniony wszystkim 

pracownikom. Pracownicy Wydziału mają zapewniony dostęp do środków ochrony rękawiczek jednorazowych, płyn do 

dezynfekcji, które mogą zamawiać w Straży Uniwersyteckiej. Poza tym w budynkach Wydziału w wyznaczonych miejscach 

znajdują środki do dezynfekcji rąk. 


