
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA W  PŁOCKU 

 

Decyzja nr 10/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 1 września 2016 r. 

 

w sprawie powołania komisji ds. bhp i warunków pracy w PW Filii w Płocku 

 

 

 Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej 

Filii w Płocku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 51/2015 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku oraz w związku z art. 237
12

 

kodeksu pracy, postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się komisję ds. bhp i warunków pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, 

zwaną dalej „Komisją” na okres kadencji 2016-2020 w składzie: 

1) inż. Tadeusz Karpiński  – przewodniczący komisji, pełnomocnik prorektora ds. 

bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy; 

2) mgr inż. Piotr Stefaniak – wiceprzewodniczący komisji, społeczny inspektor pracy, 

przedstawiciel Rady Oddziałowej ZNP; 

3) mgr inż. Jerzy Piegat     –  specjalista ds. zarządzania jakością i środowiskiem; 

4) mgr Jacek Gorzelewski –  starszy Inspektor bhp; 

5) dr inż. Dariusz Lodwik – przedstawiciel Koła NSZZ „Solidarność”; 

6) Maciej Dalewski           – robotnik wysoko wykwalifikowany z powierzeniem 

obowiązków pracownika ds. p. poż. 

 

§ 2 

 

Zadaniem komisji jest wspomaganie Prorektora, Dziekana Wydziału Budownictwa 

Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w 

działaniach zmierzających do zapewnienia właściwych warunków pracy w Politechnice 

Warszawskiej Filii w Płocku, zwłaszcza w zakresie organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności: 

1) inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów przedsięwzięć dotyczących 

warunków pracy w Filii; 

2) dokonywanie przeglądu i okresowej oceny stanu warunków pracy w Filii, w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przedkładanie Prorektorowi 

propozycji i wniosków organizacyjnych, technicznych, formalno-prawnych i 

finansowych, dotyczących poprawy warunków pracy; 

3) opiniowanie podejmowanych przez Filię działań zapobiegających wypadkom przy pracy i 

chorobom zawodowym; 

4) sporządzanie opinii w indywidualnych sprawach pracowników Filii, dotyczących 

warunków pracy, w tym w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz 

dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. 

 



§ 3 

 

1. Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz w kwartale. 

2. Bezpośredni nadzór nad komisją sprawuje Prorektor PW ds. Filii. 

3. Działania komisji koordynuje Z-ca Kanclerza PW ds. Filii. 

4. Obsługę biurową komisji zapewnia inspektor ds. bhp. 

 

§ 4 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


