
 

 Zarządzenie Nr 116/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

 

z dnia 5 listopada 2018 roku  

 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 

2015 roku oraz art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917  

ze zm.) zarządzam  co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie : 

 

Przewodniczący - dr hab. Jacek Kurzepa – Katedra i Zakład Chemii Medycznej 

Wiceprzewodniczący – mgr Jacek Makarczuk – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy  

 

Członkowie : 

1) lek. med. Marek Lalak – Lekarz Profilaktycznej Opieki Medycznej 

2) mgr inż. Andrzej  Król  – Inspektorat P. Poż. 

3) mgr inż. Wieńczysław Kowalski – Inspektorat BHP 

4) mgr Izabella Praszczak – Inspektorat BHP 

5) mgr Magdalena Szymczyk - Pawlak – przedstawiciel pracowników 

6) mgr Grzegorz Chmielewski – przedstawiciel pracowników 

7) inż. Ewa Wawrzycka - przedstawiciel  pracowników  

8) dr  Anna  Lewandowska - przedstawiciel pracowników 

 

§ 2 

Zadaniem Komisji jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy 

pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz 

współdziałanie z Władzami Uczelni w realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Opiniowanie wniosków o przyznanie dodatku specjalnego wypłacanego ze względu na warunki lub 

charakter wykonywanej pracy. 

 

§ 3 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz w kwartale. Pracownik 

uczestniczący w pracach Komisji - zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zakładowego  

Społecznego Inspektora Pracy lub Władz Uczelni. 

 

§ 4 

Do zadań przewodniczącego Komisji należy: 

1) kierowanie pracami Komisji. 

2) przedstawianie Rektorowi opinii lub wniosków dotyczących warunków pracy. 

3) składanie Rektorowi protokołów z posiedzeń Komisji. 

 



 

§ 5 

W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 2 Komisja może, w uzasadnionych przypadkach,  

za zgodą Władz Uczelni, korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza Uczelni. 

 

 

§ 6 

Z dniem wejścia  w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego  w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektor  

  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Drop 


