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Sprawozdanie 
z przeglądów warunków pracy 

z dnia 8.11.2017r. 

 
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 (nieobecny wizyta u lekarza) 

 dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 

 mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel 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. Do udziału w przeglądu 

warunków pracy zaproszono również  administratora budynków mgr inż. Mariusza Kurowskiego. Przeglądu dokonano w 

budynkach przy: 

 ul. M. Oczapowskiego 4, znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych tj.: Dziekanat Wydziału; Katedra 

Analizy Rynku i Marketingu; Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw; Katedra Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i 

Agrobiznesu; 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 w budynku zakończone zostały prace termomodernizacyjne. Obecnie w 

budynku po wykonaniu prac budowlanych w niektórych pomieszczeniach przecieka woda z dachu, która spowodowała 

zniszczenie podłóg i zacieki, plamy na suficie i ścianach. Dotyczy to pomieszczeń Katedry Ekonomiki 

Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu (pokoje 318, 319), Katedry Rachunkowości (pokój 305 i korytarz) 

oraz Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej zacieki na oknie pokoju 206 spowodowane wypływem wody spod 

nowo położonego ocieplenia (wypływ wskazywać może na wadliwe uszczelnienie połaci dachowej i zabezpieczenie 

ścian). Występujące przecieki w/w pomieszczeniach okresowo utrudniały pracownikom wykonywanie pracy. Ponadto, 

podczas remontu (termomodernizacji)  uszkodzeniu uległa część oznaczeń dróg ewakuacyjnych. W Katedrze Metod 

Ilościowych na korytarzu, na ścianach, można zauważyć pęknięcia wzdłuż słupów nośnych w efekcie czego odpadła 

część farby ze ścian, a w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw są plamy na suficie i ścianie (pok. 203 – plamy po 

zaciekach), a na ścianach klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na 2 i 3 piętrze występują drobne 

uszkodzenia i zabrudzenia (najprawdopodobniej powstałe w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych), a na 

3 piętrze zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne (wyrwana płyta regips) na powierzchni około 0,5 metra 

kwadratowego. Pan Andrzej Doroszko zauważył także utrudniony dostęp do pomieszczenia na parterze przy klatce 

schodowej, gdzie znajduje się centrala systemu PPOŻ (Pan Mariusz Kurowski kwestię dostępności do pomieszczenia 

rozwiązał). Na klatce schodowej do pomieszczeń Katedry Analizy Rynku i Marketingu zauważono zaklejone 2 czujki 
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przeciwpożarowe  i uszkodzenie elektro-zaczepu w oknie. W pomieszczeniach Dziekanatu zauważono uszkodzenie i 

palmę (zaciek) przy oknie dachowym. Obecnie po zakończeniu prac budowlanych pracownicy mają właściwy dostęp 

do pomieszczeń tj. sal dydaktycznych i pokoi. Pracownicy wskazali również na konieczność weryfikacji ustawień 

ogrzewania – w niektórych pomieszczeniach i salach jest chłodno. W  wyniku przeprowadzonej kontroli Pan Andrzej 

Doroszko wskazał aby usunąć wszystkie przedmioty z klatek schodowych i korytarzy, które ograniczały ewentualną 

ewakuację  (wymogi PPOŻ) oraz uzupełnić oznaczenia na progach schodach. Według administratora Pana Mariusza 

Kurowskiego drobne zauważone usterki i braki będą na bieżąco i systematycznie naprawiane. Na świeżo położonej 

strukturze elewacji zewnętrznej budynku widoczne są zmiany (odbarwienia/przebarwienia), które wyglądają mało 

estetycznie i szpecą cały budynek.  Ponadto przedstawiciel BHP Pan Krzysztof Nowicki, wskazał na konieczność 

rozważenia możliwości montażu poręczy przy drzwiach wejściowych do budynku (wymogi BHP). Z informacji 

uzyskanych od pracowników Wydziału wynika, że prace zabezpieczające powierzchnię dachu i kominów 

wentylacyjnych są w trakcie realizacji.  

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

prace termomodernizacyjne. Z informacji uzyskanych w sekretariacie Katedry wynika, że warunki pracy są dobre.   

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

Biznesu i Administracji Publicznej oraz  Katedry 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 niewłaściwe działanie kanałów wentylacyjnych i zawilgocenie budynku. Z informacji uzyskanych 

od Administratora budynku wynika, że w okresie od 11 maja do lipca 2017 były dokonywane bieżące przeglądy roczne 

i pięcioletnie wynikające art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., obejmujące m.in. ocenę sprawności 

działania kanałów wentylacyjnych. Do chwili obecnej administrator ich nie otrzymał, a ze względu na nieobecność 

Przedstawiciela Służb Technicznych Pana Leszka Juszkiewicza Komisja nie była w stanie stwierdzić właściwej 

przyczyny tego stanu. W  wyniku przeprowadzonej kontroli Pan Andrzej Doroszko wskazał aby usunąć wszystkie 

zbędne przedmioty z klatki schodowej, ograniczające ewentualną ewakuację  (wymogi PPOŻ). 

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

warunki pracy. W  wyniku przeprowadzonej kontroli Pan Andrzej Doroszko wskazał aby usunąć wszystkie przedmioty 

ze schodów, które ograniczały ewentualną ewakuację  oraz zabezpieczyć wejście na strych i usunąć z niego zbędne 

przedmioty (kartony itp) - wymogi PPOŻ.   

Aktualność okresowych badań lekarskich pracowników ich jest na 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 (celowe byłoby ich ewentualne 

uzupełnienie do wymaganego przepisami stanu - administrator Pan Mariusz Kurowski, wskazał że zostaną zakupione i 

przekazane do poszczególnych Jednostek na Wydziale).  Sale dydaktyczne i pracownie komputerowe są właściwie 

wyposażone. 

 


