
ZARZĄDZENIE NR 40
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie trybu powoływania i zasad funkcjonowania  

Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
       

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w 
Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 
w Warszawie zmienionego zarządzeniem nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. w związku z art. 237¹² 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Kuratorium Oświaty w Warszawie powoływana jest i funkcjonuje Komisja 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwana dalej „Komisją BHP”.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 pełni rolę doradczą i opiniodawczą dla 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
3. Komisję  BHP powołuje Mazowiecki  Kurator  Oświaty odrębnym zarządzeniem.

§ 2. 1. W skład Komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy 
i przedstawiciele pracowników.
2. Pracodawcę w Komisji BHP reprezentują: pracownik służby BHP, lekarz sprawujący 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz czterech pracowników 
zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
3. Przedstawicieli pracowników w Komisji BHP reprezentuje pięciu przedstawicieli 
pracowników z delegatur (jeden przedstawiciel z każdej delegatury) oraz przedstawiciel 
pracowników z Kuratorium Oświaty w Warszawie.
4. Pracowników, o których mowa w ust. 2 do pracy w Komisji BHP wyznacza 
Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Informacje o przedstawicielach pracowników z delegatur do pracy w Komisji BHP 
przekazują dyrektorzy delegatur.

§ 3. Do zadań Komisji BHP należy: 
1) dokonywanie przeglądu warunków pracy (kompleksowych, problemowych, 
doraźnych); 
2) dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 
3) opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom 
przy pracy i chorobom zawodowym;
4) formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz proponowanie 
trybu postępowania przy realizacji istotnych zadań w tym zakresie;
5) współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) prowadzenie konsultacji na podstawie art. 237¹¹ª Kodeksu pracy.

§ 4. Komisja BHP ma prawo do:
1) wstępu do wszystkich komórek organizacyjnych Kuratorium na terenie jej działania 
w celu dokonania przeglądu warunków pracy;
2) wglądu do materiałów zawierających informacje w sprawach związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy;
3) uczestnictwa w posiedzeniach i spotkaniach organizowanych w Kuratorium, na 
których podejmowane są decyzje w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy.
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§ 5. Przewodniczący Komisji BHP uprawniony jest do:
1) zwoływania posiedzeń Komisji BHP;
2) ustalania harmonogramu działania i realizacji zadań.

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji BHP odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz 
na  kwartał.
2. Prace Komisji BHP powinny być dokumentowane a posiedzenia protokołowane.
3. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji BHP 
pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.
4. Ustalenia (wnioski, oceny i opinie) Komisji BHP dotyczące poprawy warunków pracy 
oraz propozycje dotyczące trybu postępowania przy realizacji istotnych zadań z tym 
związanych przekazywane są Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty przez 
Przewodniczącego Komisji BHP.

§ 7. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się II Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty, 
dyrektorom delegatur i dyrektorowi Wydziału Administracyjnego i Kadr.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 113 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 5 listopada 
2009 r. w sprawie trybu powoływania i zasad funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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