
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

FILIA W PŁOCKU 

 

Decyzja nr 20/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 16 września 2016 r. 

 

 

w sprawie powołania pełnomocnika Prorektora PW 

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

 

Na podstawie § 1 ust. 5 zarządzenia nr 42/2016 Rektora PW z dnia 1 września 2016 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów postanawia się, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się inż. Tadeusza Karpińskiego na Pełnomocnika Prorektora PW 

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w Politechnice Warszawskiej Filii 

w Płocku, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, na okres kadencji 2016-2020. 

2. Zakres zadań Pełnomocnika określa załącznik do decyzji. 

3. Przy wykonywaniu zadań Pełnomocnik współpracuje z Wydziałowym Społecznym 

Inspektorem Pracy, z Inspektorem ds. BHP oraz z-cą Kanclerza PW ds. Filii, który 

koordynuje jego działalność. 

 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 

  



 

Załącznik do decyzji nr 20/2016 

Prorektora PW ds. Filii w Płocku 

 

Zakres zadań Pełnomocnika Prorektora PW ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki  

w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku: 

 

 

1) pomoc w zapewnieniu właściwych warunków pracy w Filii PW, zwłaszcza w zakresie 

organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów przedsięwzięć dotyczących 

warunków pracy w Filii PW, 

3) organizowanie i dokonywanie przeglądów i okresowej oceny stanu warunków pracy w 

Filii PW, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przedkładanie 

Prorektorowi propozycji i wniosków organizacyjnych, technicznych, formalno-

prawnych i finansowych, dotyczących poprawy warunków pracy, 

4) inicjowanie działań systemowych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom 

zawodowym w Filii PW, 

5) sporządzanie opinii w indywidualnych sprawach pracowników Filii PW, dotyczących 

warunków pracy, w tym w sprawach wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia 

lub uciążliwych. 

 


