
Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2013 
 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 

z dnia 25 lipca 2013r 
 
w sprawie powołania komisji odbioru częściowego pomieszczeń Centralnej Sterylizacji 
wraz z pomieszczeniami i instalacjami pomocniczymi mającymi bezpośredni wpływ na 
prawidłową pracę Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
 
W związku z przygotowaniem budowy do odbioru częściowego i potwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót budowlanych wraz z przyjęciem dokumentów                   

o których mowa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – budynku nr 6 Blok 

Operacyjny zrealizowany zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 

„RAWBUD” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Warszawska 9 15-062 Białystok oraz 

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.  z siedzibą 15-048 Białystok, ul. Skorupska 9,  

 nr ZP-2531-199/10 z dnia 20/10/2010r wraz z załącznikami i aneksami, zarządzam co 
następuje:.  
 

§1 
 

Powołuję komisję odbioru częściowego pomieszczeń Centralnej Sterylizacji wraz                    
z pomieszczeniami i instalacjami pomocniczymi mającymi bezpośredni wpływ na 
prawidłową pracę Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w składzie:  
 
- mgr inż. Grzegorz Iwaszczuk – Przewodniczący  
- inż. Bogdan Warzeszkiewicz – Członek  
- Wojciech Rodziewicz            - Członek   
- Andrzej Popławski                 - Członek  
- mgr Marcin Liżewski             - Członek 
- mgr Elżbieta Jarmołyszko      - Członek 
- mgr inż. Aleksander Grześ     - Członek 
- mgr Andrzej Sutuła                - Członek  
 

§2 
 

W pracach komisji uczestniczą działające w ramach realizacji umowy o pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nr ZP- 2531-215/10 z dnia 04.11.2010 r  Przedsiębiorstwo Prywatne „JBR” 
inż. Jan Bogusław Różański ul. Palmowa 4/26 15-795 Białystok następujące osoby: 
inż. Jan Różański – inspektor robót sanitarnych  
inż. Janusz Karski – inspektor robót elektrycznych  
dr inż. Piotr Michalczuk  - inspektor robót budowlanych  
 

 
 



§3 
 

Odbiór jest połączony z przyjęciem przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) 
 

§4 
 

Rozpoczęcie czynności dotyczących odbioru realizowanej inwestycji ustala się na dzień                
29 lipca 2013 r o godzinie 10 30. 

 
 

§5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
 

Dyrektor Szpitala 
 

Urszula Łapińska 
 

 
 


