
Sprawozdanie 
z przeglądów warunków pracy 

z dnia 22.05.2017r. 
 

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 wyniku 

przeprowadzonego przeglądu warunków pracy stwierdzono, że w budynku zakończyły się w kwietniu 

prace związane termomodernizacją obiektu. Pomimo zakończenia prac w dalszym ciągu nie działa 

właściwie elektroniczny system urządzeń przeciwpożarowych (zaklejone czujki w kilku pomieszczeniach 

m.in. dziekanacie, które zabezpieczono przed zapyleniem ze względu na wykonywanie prac 

budowlanych). Obecnie po zakończeniu prac budowlanych pracownicy mają właściwy dostęp do 

pomieszczeń tj. sal dydaktycznych i pokoi. W  wyniku przeprowadzonej konrtroli  konserwator sprzętu 

gaśniczego Andrzej Doroszko stwierdził brak gaśnic w pomieszczeniu serwerowni P.7 względu oraz 

brak aktualnych pomiarów hydrantu na III piętrze. Informację o zauważonych usterkach i brakach 

przekazana została administratorowi mgr inż. Mariuszowi Kurowskiemu, który stwierdził, że w tej 

sprawie zwrócił się do wykonawcy prac termomodernizacyjnych o doprowadzenie do sprawności 

funkcjonowania systemu ppoż. tj. do stanu przed wykonywaniem prac na obiekcie.  

 ul. Plac Cieszyński 1, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedry Mikroekonomii. Do chwili obecnej nie 

został oznaczony próg przy drzwiach wejściowych do sali 340 (wcześniej wskazywano na konieczność 

jego oznakowania). Administrator wskazał, że po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych prace 

związane z przywróceniem właściwych oznaczeń zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym. 

 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 poprzedniego przeglądu stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny 

zapach w niektórych pomieszczeniach szczególnie na parterze. Z informacji uzyskanych od 

Administratora budynku wynika, że w okresie od 11 maja do lipca 2017 będą dokonywane bieżące 

przeglądy roczne i pięcioletnie wynikające art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., które 

obejmą wszystkie budynki Wydziału m.in. obejmujące ocenę sprawności działania kanałów 

wentylacyjnych. Do chwili obecnej firma realizującą to zadanie nie przekazała jeszcze informacji o stanie 

sprawności działania wentylacji w pomieszczeniach budynku. Ponadto konserwator sprzętu gaśniczego 

stwierdził brak aktualnych pomiarów hydrantów.. 

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

budynku są dobre warunki pracy. W tym budynku konserwator wskazał na brak aktualnych pomiarów 

hydrantów. 

W przypadku okresowych badań lekarskich pracowników ich aktualność jest na systematycznie 

weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. Sale dydaktyczne i pracownie 

komputerowe są właściwie wyposażone. 

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

Mariuszowi Kurowskiemu, który wskazał, że zostaną one usunięte.  
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