
Olsztyn, 27  września 2021 r. 

PROTOKÓŁ 

Z przeglądu warunków pracy oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

w Szkole Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie 

W dniu 23 września 2021 roku (czwartek) od godziny 9:00, odbył się przegląd warunków 

pracy oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy w składzie: 

Przewodniczący – mgr Artur Tański – Wydziałowy Inspektor Pracy 

Członkowie: 

– mgr Weronika Grela – przedstawiciel jednostki; 

– mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz – przedstawiciel BHP; 

– dr inż. Lech Kotlewski – przedstawiciel służb technicznych; 

– mgr Katarzyna Nykiel – przedstawiciel ZNP. 

Uwagi pokontrolne 

Przegląd rozpoczęliśmy od budynku przy ul. Żołnierskiej 14c. Znajduje się tutaj Dziekanat 

Szkoły Zdrowia Publicznego oraz cztery Katedry: Katedra Biologii Medycznej, Katedra 

Pielęgniarstwa, Katedra Położnictwa oraz Katedra Ratownictwa Medycznego. 

 Dziekanat SZP: 

W Dziekanacie brak większych uwag pod względem technicznym pomieszczeń. Istnieje 

jedynie konieczność zabezpieczenie kabli biegnących po podłodze (proponowane listwy). 

Ponadto zachowane są standardy ochrony osobistej w związku z Covid-19. Jest w pełni 

wyposażona apteczka. Nawet wszystkie pracownice mają jaszcze aktualne badania okresowe. 

 Katedra Pielęgniarstwa: 

Pomieszczenia Katedry przeszły dwa lata temu remont, ogólnie nie ma uwag do stanu 

technicznego. Jest jednak wyjątek – remont nie obejmował wymiany oświetlenia – oprawy 

lamp są już stare i niektóre już odpadły (w tym jedna prawie spadła na głowę pracownicy 

sekretariatu). Dowiedzieliśmy się, że zostało już wystosowane pismo z prośbą o wymianę 

opraw na nowe w wszystkich pomieszczeniach Katedry.  

Na korytarzach stwierdzono niedrożność ciągów komunikacyjnych – w kilku miejscach 

składowane są ławki i krzesełka z jednej z sal dydaktycznych (przeszła niedawno remont). 

Zapewniono na jednak, że utrudnienia nie potrwają długo, ponieważ sprzęt ten przeznaczony 

jest do likwidacji i czeka jedynie na transport. Powinny zostać wywiezione jeszcze przez 

rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli zwiększonego ruchu studentów. 



Ponadto zachowane są standardy sanitarne w dobie pandemii. Dostępne apteczka i gaśnica. 

Brak dalszych uwag. 

 Katedra Położnictwa: 

Sekretariat Katedry zostały oddane do użytkowanie po remoncie w grudniu poprzedniego 

roku, więc technicznie są bez zarzutu, z wyjątkiem oświetlenia (podobna sytuacja, co w 

Katedrze Pielęgniarstwa). Tutaj także zachowane są standardy sanitarne w dobie pandemii.  

 Katedra Biologii Medycznej: 

Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne Katedry także przeszły remont w tym roku. Przy okazji 

zlikwidowano problem przewijający się od wielu lat, mianowicie usunięto zewnętrzne kraty 

w oknach pomieszczeń biurowych. Utrudniały one ewakuacją i były zbędne, gdyż 

zamontowane są teraz kraty wewnętrzne, zamykane na kłódkę, gdzie klucze do nich, 

umieszczone są w widocznym i oznaczonym miejscu. 

Przy okazji kontroli w laboratorium, zwrócono uwagę na przebiegający po podłodze przez 

całe pomieszczenie kabel - niedogodne umieszczenie gniazd internetowych zmusiło 

pracownice Katedry do przeciągnięcia przewodu przez całą długość laboratorium, stwarzając 

tym samym zagrożenie w komunikacji. Zasugerowano zastanowienie się nad montażem 

urządzeń do odbioru Internetu bezprzewodowego. 

Zasady BHP w pandemii zachowane – odstęp między biurkami, dezynfekcja i maseczki.  

 Katedra Ratownictwa Medycznego: 

Pomieszczenia Katedry także przeszły remont w zeszłym roku. Za obsługę Katedry 

odpowiada w budynku w zasadzie tylko jedna osoba w sekretariacie, gdyż pracownicy 

naukowi korzystają raczej z pomieszczeń w szpitalach, w których pracują. Są to warunki 

raczej komfortowe w czasie reżimu epidemicznego. Nie mniej jednak, wszelkie zasady 

higieny są zachowane. 

 Ogólna sytuacja w budynku przy Żołnierskiej 14C: 

W 2020 roku wydarzyło się dużo dobrego w budynku – przeprowadzono dużą ilość remontów 

i koniecznych napraw.  

Wyremontowano już część łazienek w budynku, i ruszyły już prace nad remontem kolejnych. 

Wymieniono lampy na korytarzach – nie grożą już oberwaniem.  

Kilka dni przed naszym przeglądem zakończyły się prace remontowe głównego korytarza w 

budynku, tuż przy Dziekanacie i pomieszczeniach władz Szkoły. Planowane są kolejne prace, 

w celu poprawy zarówno wizualnej, jaki i bezpieczeństwa w budynku. Może uda się przy tej 

okazji rozwiązać problem dróg ewakuacyjnych, zwłaszcza na najniższym poziomie budynku. 

Może udałoby się dokonać wymiany przy najmniej jednych drzwi na bardziej nowoczesne, 

umożliwiające łatwiejszą ewakuację w razie potrzeby (zał.1 i 2) 



 

Zał. 1 

 

Zał. 2 

W prawdzie Nie stwierdzono ubytków w sprzęcie ppoż. w budynku - wszystkie oznaczenia, 

gaśnice i węże gaśnicze były na miejscu.  

Poza budynkiem na Żołnierskiej 14C, w strukturę Szkoły Zdrowia Publicznego wchodzą 

jeszcze trzy Katedry: 

 Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego  



Katedra w tym roku została przeniesiona do nowych pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym na ul. Warszawskiej 30, co znacznie poprawiło ich komfort pracy – pracownicy 

bardzo sobie chwalą tę zmianę. Nie znaleźliśmy zastrzeżeń w Katedrze.  

 Katedra Pulmonologii 

Znajdująca się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 

Katedra, mająca do dyspozycji tylko pokoje sekretariatu i pokoju Kierownika, nie wykazały 

nieprawidłowości – z racji siedziby w szpitalu, zachowują tamtejsze standardy ochrony 

osobistej.  

 Katedra Chirurgii: 

Katedr mieści się w Szpitalu MSW – sytuacja ja wyżej – brak zastrzeżeń. 

Podsumowanie, wnioski i sugestie 

Przegląd przebiegł sprawnie i bez problemów. Stan pomieszczeń i komfort pracy znacznie się 

polepsza. Coraz mniej rzeczy wprawia w niepokój, co znacznie ułatwia pracę komisji. Myślę, 

że obecne władze przykładają dużą uwagę, aby, chociażby przez zlecane i wykonywane 

remonty, polepszać komfort i bezpieczeństwo pracy.  

Ogólnym problemem budynku w dniu przeglądu był brak ogrzewania. W niektórych 

pomieszczeniach temperatura zbliżona była do temperatury powietrza na zewnątrz. Nie jest to 

może problem, o którym powinno się pisać w protokole, szczególnie, że na drugi dzień 

ogrzewanie zostało uruchomione, jednak była to sytuacja wskazywana przez każdego w 

budynku i niemal dowodzi, że poza kilkoma dniami zimna, pracownicy w zasadzie nie mieli 

się, na co uskarżać. 

 

mgr Artur Tański      …………………………………… 

mgr Weronika Grela      …………………………………… 

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz   …………………………………… 

dr inż. Lech Kotlewski     …………………………………… 

mgr Katarzyna Nykiel     …………………………………… 


