
Zarządzenie nr 9/2009 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 6 kwietnia 2009 roku 
 
 
w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 
Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- 
Kodeks Pracy  (Dz.U.Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zarządzam co następuje 
 

§ l 
Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwaną dalej Komisją BHP w następującym 
składzie: 
 
Przewodniczący Komisji   dr hab. Henryk Gradkowski  
Wiceprzewodniczący Komisji  inŜ. Jacek Gogolewski 
Członkowie Komisji:   mgr Antoni Bartusiak      
      Małgorzata Bilska 
      mgr inŜ. Krzysztof Cichosz     
      mgr Eugeniusz Rachmiel 
 
 

§ 2 
Komisja BHP jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Jednocześnie Komisją BHP pełni rolę organu przedstawicielskiego pracowników 
Uczelni, uprawnionego do konsultowania wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy. 
 

§3 
Do zadań Komisji BHP naleŜy: 

1) dokonywanie przeglądów warunków pracy, 
2) okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3) opiniowanie podejmowanych przez Uczelnie środków zapobiegających wypadkom przy 

pracy chorobom zawodowym, 
4) formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, 
5) współdziałanie z kierownictwem Uczelni w realizacji obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§4 

Komisja BHP jako organ przedstawicielski pracowników, ma obowiązek opiniowania wszelkich 
podejmowanych przez Rektora działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
w szczególności dotyczących: 

- zmian organizacji pracy i wyposaŜenia stanowisk pracy, wprowadzania nowych 
procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeŜeli mogą one 
stworzyć zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia pracowników; 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowanie pracowników o tym ryzyku; 

- przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia 



roboczego. 
 

§5 
Przedstawiciele pracowników wchodzący w skład Komisji BHP, mają prawo do:  

- przedstawiania Rektorowi wniosków w sprawie eliminacji lub ograniczenia 
występujących zagroŜeń zawodowych; 

- składania do Państwowej Inspekcji Pracy, umotywowanych wniosków dotyczących 
spraw zagroŜenia zdrowia i Ŝycia, celem przeprowadzenia kontroli. 

 
§6 

Posiedzenia Komisji bhp winny odbywać się nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 
 

§7 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 
  

  
 

   
 
 
  


