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Sprawozdanie 
z przeglądów warunków pracy 

z dnia 13.11.2019r. 

 

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

W ramach struktury organizacyjnej obowiązującej od 1 listopada 2019 r. w budynkach Wydziału funkcjonują dwa Instytuty: Instytut 

Ekonomii i Finansów w ramach, w skład którego wchodzą katedry: Finansów; Konkurencyjności Gospodarki, Polityki 

Gospodarczej, Rynku i Konsumpcji, Teorii Ekonomii, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Dziekanat. Do 31 października 

2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonowało 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych  

UWM w Olsztynie. W opisie dokonywanego przeglądu odnoszono się do struktury organizacyjnej obowiązującej  

do 31 października 2019r. 

Przeglądu dokonano w pomieszczeniach budynków przy: 

1. Ul. M. Oczapowskiego 4, gdzie znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. Większość zauważonych 

wcześniej usterek została usunięta. Mimo wykonanych prac wykończeniowych w dalszym ciągu występują różnego 

rodzaju usterki i niedociągnięcia: 

• w Katedrze Rachunkowości w pok. 304. (plamy, zacieki i odpryski przy oknach dachowych (FAKRO) – uwaga 

zgłaszana była wcześniej, do chwili obecnej usterka nie została usunięta. W toalecie damskiej zgłoszono niesprawny 

kran umywalkowy; 

• w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej - nie usunięto zacieków na oknie pokoju 206 – usterka zgłaszana. 

W toalecie męskiej z sufitu kapie woda (toaleta przy pok. 205 - II piętro); 

• w Katedrze Metod Ilościowych większość zgłaszanych usterek usunięto. Pozostały jeszcze do usunięcia  

m.in. na drobne pęknięcia  wzdłuż słupów nośnych (farba) na ścianach korytarza,  

• w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw 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 na ścianach. Obecnie w tej części klatki schodowej zostały zakończone prace związane 

z instalacją windy osobowej (oddana do użytkowania);  

• w Katedrze Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu nie zostały usunięte usterki zgłoszone  

w trakcie poprzedniego przeglądu tj. w pomieszczeniu (magazynek) brak osłony na tzw. otworze technicznym. W 

pokoju 316 zgłoszono występowanie zacieków na ścianach; 

• w Katedrze Finansów i Bankowości w dalszym ciągu toalecie (pom. 115) nie naprawiono uszkodzonej kratki 

odpływowej;  

• w pomieszczeniach Dziekanatu nie usunięto zgłoszonych drobnych braków (brak zaślepek w kanałach instalacji 

informatycznej).  
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W pomieszczeniach budynku w dalszym ciągu pracownicy wskazują, na potrzebę weryfikacji ustawień ogrzewania – w niektórych 

pomieszczeniach jest chłodno. Do chwili obecnej takiej weryfikacji ustawień termostatów nie przeprowadzono. W pomieszczeniu, 

gdzie znajduję się portiernia, szatnia na kolumnach podtrzymujących szklany sufit pojawiły się zacieki i odpryski farby (wcześniej 

całe pomieszczenie zostało odnowione). Wszystkie drobne usterki i braki zauważone w trakcie przeglądu jak zaznaczył Pan 

Mariusz Kurowski będą na bieżąco i systematycznie usuwane tj. oznaczenia schodów, opisu kluczyka od drogi ewakuacyjnej, 

naprawa zatrzasku wysuwanej drabiny wejściowej na strych itp. Ponadto w budynku występuje konieczność ponownego 

przeglądu i weryfikacji poprawności działania instalacji PPOŻ wg wskazań (automatyczne otwieranie okien/klap PPOŻ). 

2. 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 (sytuacja w niewielkim stopniu poprawiła się – pomieszczenia są systematycznie wietrzone). 

Kwestia ta ma zostać kompleksowo rozwiązana przy okazji modernizacji tego budynku. Jak dotychczas nie podjęto 

działań w sprawie ewentualnego montażu barierek zabezpieczających przy oknach znajdujących się na korytarzu na 

parterze i piętrze budynku.  

3. ul. Prawocheńskiego 3, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedra Organizacji i Zarządzania. Zgłoszone podczas 

poprzedniego przeglądu uszkodzone lampy na korytarzu zostały wymienione, a w pomieszczeniach naprawione.  

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. Na dzień dokonywania przeglądu dwie osoby nie posiadały ważnych badań lekarskich – informację przekazano 

zainteresowanym w celu ich niezwłocznego dostarczenia. 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” 

• mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel ZNP 

• mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.  

 


