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Sprawozdanie 
z przeglądów warunków pracy 

z dnia 20.12.2016 r. 
 
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 – Solidarność 

 mgr inż. Barbara Golonka – ZNP 

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

 

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 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 tj.: Dziekanat 

Wydziału; Katedra Analizy Rynku i Marketingu; Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw; Katedra Ekonomiki 

Przestrzennej i Środowiskowej; Katedra Finansów i Bankowości; Katedra Metod Ilościowych; Katedra 

Polityki Gospodarczej i Regionalnej; Katedra Rachunkowości; Katedra Polityki Społecznej i 

Ubezpieczeń. W wyniku przeprowadzonego przeglądu warunków pracy stwierdzono, że obecnie w 

budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Ze względu na realizację prac budowlanych 

dostęp do części pomieszczeń pracowników jest utrudniony, bądź niemożliwy. Na dzień przeglądu 

dotyczyło to pomieszczeń należących do Katedry Rachunkowości, Katedry Analizy Rynku i Marketingu, 

Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej i mniejszym stopniu Katedry Metod Ilościowych. 

Ponadto, ze  ze względu na wykonywanie prac uszkodzeniu uległa część oznaczeń dróg ewakuacyjnych 

i skrzynek elektrycznych w części gaśnic z wieszaków spadły kluczki, a w pomieszczeniach (ze względu 

na wykonywanie prac budowlanych) zabezpieczono przed zapyleniem (zaklejono) czujki 

przeciwpożarowe.   

 ul. Plac Cieszyński 1, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedry Mikroekonomii. W budynku tym 

zakończone zostały prace termomodernizacyjne, obecnie mają zostać zamontowane brakujące 

rolety/żaluzje salach. Zauważono, że w sali 340 należy ponownie oznaczyć próg przy drzwiach 

wejściowych.    
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 ul. R. Prawocheńskiego 19, gdzie znajdują się pomieszczenia Katedry Makroekonomii i 

Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz  Katedra Analizy Rynku i 

Marketingu. W trakcie przeglądu stwierdzono, że w budynku czuć nieprzyjemny zapach szczególnie na 

parterze. Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że przyczyną może być niedrożność kanałów 

wentylacyjnych. 

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

budynku są dobre warunki pracy. 

W przypadku okresowych badań lekarskich pracowników ich aktualność jest na systematycznie 

weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. We wszystkich jednostkach znajdują 

się  apteczki pierwszej  pomocy (wszystkim zalecono ewentualne ich uzupełnienie). Sale dydaktyczne i 

pracownie komputerowe są właściwie wyposażone. 

Informację o zauważonych usterkach i brakach w oznaczeniach przekazano administratorowi mgr inż. 

Mariuszowi Kurowskiemu, który stwierdził, że zostaną one niezwłocznie usunięte. Natomiast w przypadku 

budynku przy ul. Oczapowskiego 4, gdzie ze względu na realizowane prace termomodernizacyjne będą one 

sukcesywnie  usuwane. Zakończenie realizacji prac termomodernizacyjnych w tym budynku planowane jest na  

koniec marca 2017 roku. Natomiast, kwestie sprawności działania wentylacji w pomieszczeniach przy ul. 

Prawocheńskiego 19 zostaną przekazane służbom technicznym do sprawdzenia i usunięcia ewentualnych 

usterek.  


