
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

FILIA W PŁOCKU 

 

Decyzja nr 27/2022 

Prorektora Politechniki Warszawskiej  

ds. Filii w Płocku  

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie powołania zespołu ds. przeglądu warunków pracy w 2022 roku w Politechnice 

Warszawskiej Filii w Płocku 

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 decyzji nr 166/2022 Rektora PW z dnia 21 czerwca 2022 r. w 

sprawie ogólnouczelnianego przeglądu warunków pracy w 2022 roku, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się zespół ds. przeglądu warunków pracy w 2022 roku w Politechnice Warszawskiej Filii 

w Płocku, zwany dalej „zespołem bhp”, w następującym składzie: 

1) dr inż. Grzegorz Michalak – z-ca kanclerza PW ds. Filii w Płocku – przewodniczący; 

2) mgr inż. Robert Kołodziejski – społeczny inspektor pracy; przewodniczący Rady 

Oddziałowej ZNP; 

3) mgr inż. Krzysztof Obst – pełnomocnik prorektora ds. bezpieczeństwa, higieny i warunków 

pracy i nauki; 

4) dr inż. Cezary Wiśniewski – przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność”; 

5) mgr Jacek Gorzelewski – st. inspektor BHP; 

6) inż. Bogdan Koziński – specjalista ds. obronnych; 

7) Krzysztof Gajewski – elektryk. 

§ 2 

Celem przeglądu warunków pracy jest wskazanie w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w 

Płocku ewentualnych nieprawidłowości, mogących przyczynić się do zaistnienia wypadków przy 

pracy, chorób zawodowych lub pozazawodowych, określenie sposobów likwidacji lub ograniczenia 

zagrożeń oraz kontrola przestrzegania praw pracowników Filii, w szczególności w zakresie ochrony 

zdrowia. 

§ 3 

1. Zespół bhp dokonuje przeglądu warunków pracy w PW Filii w Płocku z uwzględnieniem 

zagadnień określonych w Instrukcji przeprowadzenia i opracowania raportu z przeglądu 

warunków pracy w 2022 roku, stanowiącej załącznik do decyzji nr 166/2022 Rektora PW w 

sprawie ogólnouczelnianego przeglądu warunków pracy w 2022 roku. 

2. Zespół bhp przedłoży Prorektorowi ds. Filii w Płocku w terminie do dnia 20 grudnia  

2022 r. sprawozdanie z przeprowadzonych przeglądów zawierające: 

1) wykaz niezrealizowanych zaleceń po przeglądzie warunków pracy w 2019 r.; 

2) raport o stanie warunków pracy i stanie respektowania prawa pracy w PW Filii  

w Płocku; 

3) propozycje działań, które należy podjąć w celu poprawy warunków pracy oraz 

harmonogram ich realizacji. 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni 

 


