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Sprawozdanie 

z przeglądów warunków pracy 

z dnia 8.11.2018r. 

 

Działając na podstawie Decyzji Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 

2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020, dokonano pokontrolnego 

przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynkach, 

w których funkcjonuje 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.  

Przeglądu dokonano w pomieszczeniach budynku przy: 

• ul. M. Oczapowskiego 4, znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. W budynku zakończyły się  

w kwietniu prace związane termomodernizacją obiektu. Większość zauważonych wcześniej usterek została usunięta. 

Mimo wykonanych prac malarskich w dalszym ciągu są widoczne plamy na suficie  

• w Katedrze Rachunkowości (pomieszczenie toalety przecieki z kratki wentylacyjnej). Także w Katedrze Polityki 

Gospodarczej  

• i Regionalnej nie usunięto zacieków na oknie pokoju 206.  

• W Katedrze Metod Ilościowych nie usunięto wszystkich zgłaszanych usterek, m.in na ścianach korytarza, pęknięć 

wzdłuż słupów nośnych, zniszczonej farby, a także zacieków od wody w toalecie przy lampie oświetleniowej.  

• W Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw również nie usunięto plam po zacieku na suficie i ścianie (pok. 203). Na 

ścianach klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na 2 i 3 piętrze występują w dalszym ciągu drobne uszkodzenia 

i zabrudzenia. Zauważono, że osłony metalowe na oknach są niestabilnie zamontowane (konieczny będzie ich ponowny 

przegląd i właściwe zamocowanie).  

• Obecnie w tej części klatki schodowej wykonywane są prace adaptacyjne umożliwiające montaż windy 

osobowej. Na klatce (3 piętro) zabrudzenia i dziurę w płycie regipsowej na ścianie naprawiono i pomalowano.  

• W Katedrze Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu naprawiono system automatycznego 

zamykania okien dachowych i usunięto zgłaszane usterki. Ponadto pracownicy zgłosili w jednym z pomieszczeń 

(magazynek) brak osłony na tzw. otworze technicznym.  

• Na klatce schodowej do pomieszczeń Katedry Analizy Rynku i Marketingu usunięto wcześniej zgłoszone zabrudzenia.  

• W pomieszczeniach Dziekanatu zgłoszone usterki zostały usunięte. Wszystkie drobne usterki i braki zauważone w 

trakcie poprzedniego przeglądu jak zaznaczył Pan Mariusz Kurowski są na bieżąco i systematycznie usuwane. 

Uzupełniono także oznaczenia dróg ewakuacyjnych, hydrantów itd. W tracie bieżące przeglądu zauważono, że część 

oznaczeń dróg ewakuacyjnych, szafek wymaga ponownego oznaczenia. Zauważone plamy na strukturze elewacji 

zewnętrznej budynku zostały ponownie pomalowane. Ponadto pracownicy w dalszym ciągu wskazują na konieczność 

weryfikacji ustawień ogrzewania – w niektórych pomieszczeniach jest chłodno. Z uzyskanych informacji od Pan Mariusz 

Kurowskiego wynika, że systemy zabezpieczeń m.in. automatyczne zamykania i otwierania okien które stanowią 

element funkcjonowania systemu PPOŻ w budynku po przeglądzie i ustawieniach działają prawidłowo zarówno na klatce 

schodowej do pomieszczeń  
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• Katedry Analizy Rynku i Marketingu jak i Katedry Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu. 

Pozostałe zauważone i sygnalizowane usterki zostały w tym budynku usunięto. Z informacji uzyskanych administratora 

Pana Mariusz Kurowskiego wynika, że po dokonanym przeglądzie uszkodzeń lampy oświetleniowej przed budynkiem 

nie stwierdzono konieczności jej wymiany.  

• 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 – na chwilę obecną sytuacja się w tej kwestii nie zmieniła się. Komisja nie była w stanie 

stwierdzić właściwej przyczyny tego stanu. Ponadto jak zauważył przedstawiciel BHP należałoby rozważyć montaż 

barierek zabezpieczających przy oknach znajdujących się na korytarzu na parterze i piętrze budynku.  

• ul. Prawocheńskiego 3, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedra Organizacji i Zarządzania. W trakcie przeglądu 

zauważono, że dwie lampy na korytarzu są uszkodzone i kwalifikują się do wymiany, a w części pomieszczeń konieczne 

będzie uzupełnienie przepalonych źródeł światła tzw. jarzeniówek. Z informacji uzyskanych od administratora, 

przedstawiciela BHP i Służb Technicznych, mimo zauważonych braków oświetlenie jest właściwe. Zauważone usterki 

jak wskazał administrator zostaną usunięte.  

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

komputerowe są właściwie wyposażone. 

 

Skład Zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie:  

• dr inż. Jarosław Mioduszewski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący) 

• mgr Izabela Serocka – Przedstawiciel Dziekana 

• mgr Krzysztof Nowicki – Przedstawiciel BHP 

• Leszek Juszkiewicz – Przedstawiciel Służb Technicznych  

• dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” (nieobecna wyjazd służbowy) 

• mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel ZNP 

• mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż. – w zastępstwie Andrzej Doroszko 

 

 


