Olsztyn, 26 września 2018 r.

PROTOKÓŁ
Z przeglądu warunków pracy oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UWM w Olsztynie

W dniu 26 września 2018 roku (środa) 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 inż. Marta Rojewska-Narkowicz – przedstawiciel Działu BHP;
– inż. Andrzej Urbaniak – kierownik Działu BHP;
– mgr inż. Kazimierz Konowalski – przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami
Chemicznymi i Odpadami
– mgr inż. Danuta Szyndler – przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;
– mgr inż. Magdalena Przeradzka – przedstawiciel ZNP; przedstawiciel Dziekana
Nie udało się, w dniu przeprowadzanego przeglądu, umówić nikogo z Działu Technicznego,
ponieważ pan mgr inż. Jerzy Ossowski przeszedł na emeryturą i nie udało się wyznaczyć
zastępstwa w umówionym terminie.
Uwagi pokontrolne
Przegląd rozpoczęliśmy od budynku przy ul. Żołnierskiej 14c. Znajduje się tutaj Dziekanat
Wydziału Nauk o Zdrowiu, oraz dwie Katedry: Katedra Biologii Medycznej oraz Katedra
Pielęgniarstwa.


Dziekanat WNoZ:

W Dziekanacie nie stwierdzono znaczących uchybie. Braki wykryte podczas poprzedniego
przeglądu w większości przypadków zostały uzupełnione. Brakowało jedynie apteczki
pierwszej pomocy, ale poinformowano nas, że jest już zamówiona i czekają tylko na
dostarczenie. Urządzenia elektryczne opatrzone są odpowiednimi instrukcjami bezpiecznej
pracy. Wszystkim paniom zbliża się koniec ważności badan lekarskich – zadanie w toku.
Ponadto rzucają się w oczy przewody leżące luzem na podłodze – w zeszły roku przegląd
miał miejsce tuż po remoncie pomieszczeń Dziekanatu, więc zrozumiałym był ogólny
bałagan. Jednak obecnie stanowi to problem. Szczególnie niebezpieczne są kable biegnące
wzdłuż progu drzwi wejściowych do Dziekanatu – w prawdzie Panie próbowały sobie z tym
radzić, przyklejając je taśmą bezbarwną, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie (zał.1):

Zał 1



Katedra Pielęgniarstwa:

Pomieszczenia Katedry przeszły właśnie remont (głównie malowanie ścian), dlatego też
panował jeszcze niewielki nieporządek (zwłaszcza w sekretariacie), ale nie stwierdzono nic
niepokojącego. Apteczka pierwszej pomocy uzupełniona zgodnie z wytycznymi, dwie osoby
w trakcie robienia okresowych badań lekarskich.


Katedra Biologii Medycznej:

Brak zastrzeżeń – Apteczka jest zgodna z wytycznymi, cztery osoby w trakcie robienia badań
lekarskich.


Ogólna sytuacja w budynku przy Żołnierskiej 14C:

Jest kilka problemów w samym budynku, tzn. w części wspólnej. Otóż na najniższym
poziomie, zamontowane są na stałe, kraty w oknach. Utrudnia to ewentualną drogę
ewakuacyjną, zważywszy na fakt, że od wewnętrznej strony zamontowane są dodatkowe
kraty (otwierane i zamykane na kłódki). Władze Wydziału już zgłosiły zapotrzebowanie na
usunięcia krat zewnętrznych do odpowiedniej jednostki. Może w końcu uda się cos je usunąć,
bo przy każdym przeglądzie Stanowisko ds. ppoż zwraca na to uwagę.
Ponadto w skrzynkach, przy Wyjściach ewakuacyjnych, brak kluczy do drzwi będących
częścią drogi ewakuacyjnej (zał.2) – tą sprawę też już próbowałem uregulować, jak dotąd bez
sukcesów;

Zał 2

Co roku też pojawia się problem pozostawionych przez studentów kartonowych i
styropianowych dekoracji po Kortowiadzie (zał.3). Zgromadzone są one na parterze budynku,
przy schodach i stanowią zagrożenie pożarowe. Studenci proszeni byli o ich usunięcie i nawet
część już została uprzątnięta, ale po juwenaliach znowu przybyło kartonów. Problem już
jednak został rozwiązany - śmieci zostały usunięte.

Zał 3

Nie stwierdzono ubytków w sprzęcie ppoż. w budynku - wszystkie oznaczenia, gaśnice i
węże gaśnicze były na miejscu. Jednak przy okazji kontroli, wyniknęła potrzeba przeglądu i
ewentualnego remontu gaśnic. Już kilka dni po naszej wizycie, pan Andrzej Doroszko, z
Zespołu ds. ppoż, pod moim nadzorem, zabrał gaśnice do remontu. Wyremontowane gaśnice
zostały zwrócone na stan budynku już po dwóch dniach.
Zauważone jeszcze kilka drobniejszych problemów, które jako Wydział, we własnym
zakresie, spróbujemy we najbliższym czasie rozwiązać. Otóż stwierdzono brak klamki przy
drzwiach ewakuacyjnych na drugim piętrze (zał.4);

Zał 4

na wszystkich piętrach grzejniki mają ściągnięta gałki do regulacji i tym samym w
niebezpieczny sposób wystają „bolce”(zał.5) – zalecono ich wymianę na bardziej bezpieczne;

Zał 5

na parterze kilka lamp jest bez opraw, a z jednej niebezpiecznie zwisają przewody (zał.6);

Zał 6

także na parterze, na korytarzu, gdzie często przebywają studenci, jedno z gniazdek
elektrycznych zostało wyrwane ze ściany – szybko jednak zostało naprawione.
Zespół skontrolował jeszcze sytuację w salach seminaryjnych należących do Wydziału Nauk
o Zdrowiu, znajdujących się w budynku przy ul. Żołnierskiej 14. Nie stwierdzono jednak nic
niepokojącego. Zabrano tylko gaśnicę do remontu.
Następnie odwiedziliśmy Katedry mające swoje siedziby w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym na ul. Warszawskiej 30.


Katedra Pediatrii:

Mieszcząca się na trzecim piętrze budynku Dyrekcji szpitala Katedra, skarży się na
notoryczną wilgoć i powracający grzyb na ścianach. Stanowi to niewątpliwie problem i
niebezpieczeństwo dla pracowników.

Inne sprawy nie wzbudziły zastrzeżeń – jest apteczka, a jedna osoba jest w trakcie badań
lekarskich.


Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii

Podobna sytuacja z wilgocią jest też i tutaj (Katedra mieści się obok Katedry Pediatrii).
Akurat dzień przed naszą wizytą padały deszcze i m.in. na ścianach sekretariatu Katedry
widać wyraźne zacieki. Skutkuje to w późniejszym czasie grzybem i mimo, że w Katedrze
przeprowadzono już kiedyś zabiegi odgrzybiania i malowania ścian, bez remontu dachu
problem będzie wracał (zał.7).

Zał 7

Z innych spraw – brak jedynie aktualnych badań lekarskich u jednego z pracowników,
aczkolwiek jest to profesor wizytujący i skierowanie ma otrzymać w październiku, jak tylko
pojawi się w Katedrze.


Katedra Medycyny Laboratoryjnej,

Mieszcząca się w budynku przychodniu USK Katedra, także nie wykazała nieprawidłowości
- jedna osoba w trakcie robienia badań okresowych.


Katedra Pulmonologii i Infekcjologii:

Znajdująca się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
Katedra, mająca do dyspozycji tylko pokoje sekretariatu i pokoju Kierownika, nie wykazały
większych nieprawidłowości – jedna osoba jest skierowana na badania okresowe, a brak
apteczki jest uzasadniony, gdyż sąsiadują z pokojem pielęgniarek, gdzie mają zapewnioną
pomoc.
Nie udało nam się odwiedzić Katedry Chirurgii w Szpitalu MSW, z powodu nieobecności
osoby prowadzącej sekretariat (zwolnienie chorobowe) a także nowo powstałego Zakładu
Ratownictwa Medycznego, którego pomieszczenia w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c, są
właśnie remontowane.

Podsumowanie, wnioski i sugestie
Przegląd przebiegł sprawnie i bez problemów. Zwróciliśmy uwagę na kilka drobnych
nieprawidłowości, które szybko uda się naprawić (część z nich została rozwiązana niedługo
po przeglądzie). Aczkolwiek, myślę że podstawowym problemem na Wydziale Nauk o
Zdrowiu, jak się okazuje, jest ogólny stan budynków. Doraźne działania, takie jak drobne
remonty czy naprawa usterek, poprawiają warunki pracy, ale przypuszczam, że z każdym
kolejnym przeglądem, jakieś problemy ze stanem budynków będą się ujawniać – optymalnym
rozwiązaniem, byłby kapitalny remont lub przeprowadzka do wyższego standardu.

Podpisy członków zespołu:

mgr Artur Tański

……………………………………

mgr inż. Magdalena Przeradzka

……………………………………

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz

……………………………………

mgr inż. Kazimierz Konowalski

……………………………………

mgr inż. Danuta Szyndler

……………………………………

