Zarządzenie Nr 21/2013/2014
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 20 i ust. 3 Statutu AWF
w Warszawie, w związku z art. 23712-13a Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz. U. z 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa, zwaną dalej
„komisją bhp”, w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Waldemar Madej – Związek Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący komisji,
Piotr Furman – społeczny inspektor pracy, z-ca przewodniczącego komisji,
Artur Kruszewski – NSZZ „Solidarność”,
Jerzy Kopeć – przedstawiciel pracowników,
Jolanta Waś – lekarz medycyny pracy, członek komisji,
Dorota Tomaszewska – przedstawiciel pracowników, sekretarz komisji,
Bożena Niewiadomska – specjalista bhp i ppoż., członek komisji,
Wiesław Młodawski – zastępca kanclerza, przedstawiciel prawodawcy.

2. Komisję bhp tworzą, zgodnie z art. 23712 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy, w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele
pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp jest osoba
upoważniona przez Rektora, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub
przedstawiciel pracowników.
3. Przedstawiciele pracowników w komisji bhp zostali zgłoszeni przez zakładowe organizacje
związkowe, zgodnie z art. 23713a Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
§2
Komisja bhp jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora AWF Warszawa.
§3
Zadaniem komisji bhp jest:
1) dokonywanie przeglądu warunków pracy,
2) prowadzenie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) opiniowanie podejmowanych przez władze AWF Warszawa środków zapobiegających
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
4) formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
5) współdziałanie z Rektorem i Kanclerzem AWF Warszawa i innymi osobami pełniącymi
statutowo w Uczelni rolę pracodawcy w realizacji ich obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4
1. Posiedzenia komisji bhp, zwoływane przez jej przewodniczącego albo jego zastępcę,
odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany
w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
2. W posiedzeniach komisji bhp mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jej członkami,
zaproszone przez przewodniczącego tej komisji, o ile wymagają tego określone zadania
komisji bhp.
3. Komisja bhp w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 3 niniejszego
zarządzenia może korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza AWF Warszawa,
w przypadkach uzgodnionych z Rektorem i na koszt AWF Warszawa.
4. Sekretarz komisji bhp, specjalista ds. bhp i członkowie komisji prowadzą dokumentację
z prac komisji oraz przekładają na jej posiedzeniach sprawozdania z wykonywania zadań,
o których mowa w § 3 pkt 4 niniejszego zarządzenia.
§5
1. Wszelkie zmiany w składzie komisji bhp wymagają zmiany niniejszego zarządzenia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie
Rektora AWF Warszawa Nr 29/2006/2007 z dnia 27 lutego 2007 r.
3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

