Olsztyn, dn. 2015-10-30

Sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli pomieszczeń /sal dydaktycznych, pokojów
zajmowanych przez pracowników oraz innych pomieszczeń / Wydziału
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Działając na podstawie Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Nr 70/2012 w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu
warunków pracy na kadencję 2012-2016, po przeprowadzonej kontroli na
Wydziale Matematyki i Informatyki informuję, że w budynku Regionalnego
Centrum Informatycznego przy ul. Słonecznej 54 stwierdzono następujące,
wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy uchybienia:
1. Niezmiennie przeciekający podczas intensywniejszych opadów deszczu
szklany dach nad holem głównym (bryła B/C), w efekcie czego pojawia
się ryzyko poślizgnięcia na mokrej, śliskiej posadzce.
2. Mimo wcześniejszych monitów drzwi wejściowe w bryle E (oznakowane
i funkcjonujące jako wyjście ewakuacyjne) pozostają zamknięte, brakuje
jednak znajdującego się przy nich zamkniętego za szybą klucza, lub też
wywieszki z czytelną informacją gdzie taki klucz się znajduje. Poza tym
drożność wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowanie nie budzi zastrzeżeń.
3. Ponownie sugeruje się oznakowanie na drzwiach pracowni: fizycznych,
elektronicznych, laboratorium, że są to pomieszczenia wykorzystywane
do takich celów (D1/10, D1/15, D1/16, D2/14, D2/15, E0/9). Na drzwiach
laboratorium (E0/9) jest oznakowanie informujące o potencjalnym
zagrożeniu odczynnikami, jednak nie jest ono w języku polskim.

4. W w/w pracowniach brakuje instrukcji przy użytkowanych urządzeniach
elektrycznych (instrukcje takie powinny być w języku polskim
i znajdować się w miejscu dostępnym dla osób postronnych).
5. Na portierni i w pracowniach specjalistycznych nie ma wyposażonych
apteczek lekarskich. Jedyna apteczka wyposażona, zawierająca instrukcję
udzielania pierwszej pomocy i informację o osobach przeszkolonych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, znajduje się w dziekanacie
Wydziału. Znajdujący się na portierni defibrylator posiada załączoną
instrukcję obsługi, brak jest jednak wskazanych osób przeszkolonych do
jego używania.
6. Od administratora budynku uzyskano informację, że przeglądy urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych

przeprowadzane

są

regularnie,

a

ewentualne usterki na bieżąco usuwane .
7. Odrębny, wciąż nierozwiązany mimo wielokrotnego monitowania,
i w indywidualnych przypadkach narastający z każdym kolejnym rokiem,
problem stanowią przypadki niewykorzystywanych na bieżąco urlopów
wypoczynkowych.
8. Aktualność okresowych badań lekarskich jest w sekretariatach jednostek
systematycznie weryfikowana, przypadki dopuszczania pracowników do
wykonywania obowiązków służbowych bez aktualnych badań lekarskich
mają charakter incydentalny.
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