
Zarządzenie Nr 19/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa 

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa w związku z art. 

227 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669), 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.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. 2018, poz. 2090)  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa, zwaną dalej 

Komisją BHP, w następującym składzie: 

1) Dorota Tomaszewska  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Przewodnicząca Komisji, 

2) Piotr Furman  Społeczny Inspektor Pracy, Z-ca Przewodniczącej Komisji, 

3) Artur Kruszewski  NSZZ Solidarność, 

4) Barbara Kostewicz-Bigos  Lekarz Medycyny Pracy, Członek Komisji, 

5) Krzysztof Bańko  Przedstawiciel pracowników, 

6) Anita Woźnicka  Przedstawiciel pracowników, 

8) Magdalena Kukieła – Przedstawiciel pracowników, Sekretarz Komisji,  

9) Anna Kleczyńska – Starszy Inspektor ds. BHP, 

10) Maciej Hartfil  Kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego. 

Zespół Konsultantów Komisji BHP wyznaczanych raz na rok spośród Środowisk Samorządów 

Studenckiego i Doktoranckiego: 

1) 1 os. - Reprezentant Samorządu Studenckiego 

2) 1 os. - Reprezentant Samorządu Doktoranckiego 

 

2. Komisję BHP tworzą, zgodnie z art. 23712 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 art. 23713a Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

Pracy. 

 

§ 2 

 

Komisja BHP jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora AWF Warszawa. 

 



§ 3 

Zadania Komisji BHP: 

1) Dokonywanie przeglądów warunków pracy i kształcenia na Uczelni, 

2) Analiza i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia,  

3) Prowadzenie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia,  

4) Określa działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko związane z wykonywaniem 

pracy i kształcenia, 

5) Analiza okoliczności i przyczyn wypadków związanych z praca lub kształceniem, 

6) Opiniowanie podejmowanych przez władze AWF Warszawa środków zapobiegających 

wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 

7) Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy i kształcenia,  

8) Określanie głównych kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i kształcenia w Uczelni, 

9) Określanie sposobów organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub 

rozrywkowych, odbywających się na terenie Uczelni, 

10) Współdziałanie z Rektorem AWF Warszawa i innymi osobami pełniącymi statutowo 

w Uczelni role 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, Starszy Inspektor ds. BHP i członkowie komisji prowadzą 

dokumentację z prac Komisji oraz przedkładają na jej posiedzeniach sprawozdania 

z wykonywania zadań, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie zmiany w składzie komisji BHP wymagają zmiany niniejszego zarządzenia.  

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązujące zarządzenie 

Rektora AWF Warszawa Nr 21/2013/2014 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania 

Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa, z późn. zm. (zarządzenie 

Rektora AWF Warszawa Nr 3/2015/2016 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian 

w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AWF Warszawa). 

 

§ 6 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.                                                                          

                                                                                        Rektor  

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


