
Zarządzenie Nr 47/2014 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  
                                      z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Na podstawie art.   66  ust.   2   ustawy  z  dnia  27   lipca  2005r.   Prawo  o   szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (t.j. 

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i studentów PWSZ w Ciechanowie 

w budynkach Uczelni: 

- Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie ul. 

Warszawska 52. 

- Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51. 

wprowadzam obowiązek realizacji następujących zaleceń: 

 

1. Przeprowadzić przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej budynku w  Mławie 

przy ul. Warszawskiej 52- Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych  zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 

Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

Termin realizacji: 30 czerwca 2015r. 

Odpowiedzialny za realizację: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 

 

2. Zgodnie z § 9, ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 

lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach pracownie 

komputerowe i laboratoria elektroniki i metrologii oraz laboratorium techniki 

cyfrowej i przetwarzania sygnału w Mławie przy ul. Warszawskiej 52 - Zamiejscowy 

Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych, w których są 

wykonywane ćwiczenia praktyczne wyposażyć w instrukcje bezpieczeństwa 

obsługi urządzeń pod napięciem oraz regulaminy pracowni.  

Termin realizacji: 15 grudnia 2014r. 

Odpowiedzialny za realizację: Dziekan Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych 

 

3. Zgodnie z § 9, ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 

lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Pracownię Badania 

Fizykalnego oraz Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których są wykonywane 

ćwiczenia praktyczne znajdujących się w budynku Wydziału Ochrony Zdrowia i 

Nauk Humanistycznych wyposażyć w instrukcje bezpieczeństwa obsługi 

urządzeń pod napięciem oraz regulaminy pracowni.  

Termin realizacji: 15 grudnia 2014r. 

Odpowiedzialny za realizację: Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk 

Humanistycznych 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

REKTOR 

doc. dr Leszek Zygner 


