
Zarządzenie Nr 34/2015 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  
                                    z dnia  9 listopada 2015 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 2014 r. poz.1502 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 Inżynierii i Ekonomii w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 

 

wprowadzam obowiązek realizacji następujących zaleceń: 

 

1. Każdorazowo po zakończeniu zajęć dydaktycznych należy posprzątać pomieszczenia 

laboratoriów oraz uporządkować stanowiska pracy i sprzęt laboratoryjny. 

Pomieszczenie, w którym składowane są substancje, preparaty i mieszaniny chemiczne 

powinno być zamknięte i niedostępne dla osób postronnych. Klucze od pomieszczenia 

Nr 4 (przy laboratorium chemii), w którym składowane są substancje, preparaty i 

mieszaniny chemiczne należy  wydawać oddzielnie osobie upoważnionej, za 

potwierdzeniem czytelnym podpisem. 

Termin realizacji: do 30 listopada 2015r. 

Odpowiedzialny za realizację: Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii 

 

2. Rozdzielanie kluczy od pomieszczenia 1 i 1a podczas wydawania z szatni - 

Laboratorium Technik Wytwarzania i Pracowni Spawalniczej. Klucze należy wydawać 

oddzielnie, za czytelnym podpisem w rejestrze. 

Termin realizacji: 30 listopada 2015r. 

Odpowiedzialny za realizację: Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii. 

      

3. Każdorazowo po zakończeniu zajęć dydaktycznych należy posprzątać pomieszczenie 

oraz uporządkować stanowiska pracy w pomieszczeniu Nr 206 Laboratorium 

Podstaw Elektroniki i Metrologii. Należy zakupić pojemniki lub kuwety 

umożliwiające posegregowane przechowywanie elementów elektronicznych.  

Termin realizacji: do 30 listopada 2015r. 

Odpowiedzialny za realizację: Dziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, 

Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 


