
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014

Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie powołania komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Na podstawie Art.23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy zarządzam co następuje.

§ 1
Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwaną dalej Komisją BHP.

§ 2

Komisja BHP stanowi organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy.

§ 3
W skład Komisji BHP wchodzą:

1. Przedstawiciele pracowników:
a) dr n.med. Sławomir Borowik 
b) mgr Ewa Majzit 
c) Alicja Hryniewicka 
d) Nela Radziwonowska 
e) Krystyna Makarewicz 
f) Iwona Rogowska

2. Przedstawiciele pracodawcy:

a) Elżbieta Karecka
b) Lekarz medycyny pracy
c) mgr Małgorzata Strankowska 
d) mgr Bożena Samujło 
e) mgr inż. Marcin Liżewski 
f) mgr inż. Marek Staleńczyk

§ 4

Do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji BHP upoważniam Elżbietę Karecką. 
Wiceprzewodniczącym komisji BHP jest społeczny inspektor pracy – Sławomir Borowik. Funkcje
sekretarza w komisji BHP pełni Marcin Liżewski – Specjalista ds. BHP.

§ 5

Do zadań Komisji BHP należy:
1. Dokonywanie przeglądu warunków pracy.
2. Ocena okresowa stanu bhp.
3. Opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom 

przy pracy i chorobom zawodowym.
4. Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
5. Współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy.



§ 6

Posiedzenia Komisji BHP odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za
czas nie przepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 7

Komisja BHP w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 5 korzysta z ekspertyz
lub z opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na
jego koszt.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2012 Dyrektora SP ZOZ w sprawie powołania Komisji BHP z
dnia 08.05.2012r. 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szpitala

Urszula Łapińska


