
ZAR.ZĄDZENIE
Rektora Elbląskiej Uczelni Humańis Ęczno- Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sPrawie sPosobu zaPewnieniabezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
w Elbląskiej uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej w Elblągu

Na Podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dńa2} lipca2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz, U, z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2018 r.
w sPrawie sPosobu zaPewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i kształcenia(Dz.IJ. z2018 r. poz. 2090) zarządzasię, co następuje:

§1.
Ilekroć w niniejszym zaruądzeniu jest mowa o:

1) kierownikach jednostek organizacyjnych - należy ptzez to rozumieć: dziekanów oraz
dYrektorów/kierowników jednostek pozawydziałowych, które prowadzą zalęcia dydaktyczne
i badania naukowe;

2) Uczelń - naleŻY Przezto rozumieó Elbląska Uczelnia Humanistyczno_Ekon omicznaw Elblągu;
3) uczestnikach zajęó , należy przezto rozumieć studentów, doktorant ów orazuczestników studiów

podyplomowych lub innych form kształcenia,

§2.
1, WszYscY studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający kształcenię

w Uczelni zobowiązani są do odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych
warunków ksźałcenia.

2, Kierownik jednostkt orgarizacyjnej zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia, o którym
mowa w ust, 1, w wYmiaruę nie mniejszym niz 4 godziny, uwzględniając specyfikę kształcęnia
w jednostce otganizacYjnej i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie
kształcenia.

3, Szkolenie naleŻY ProwadziĆ w rumach zajęc dyd.aktycznych w szczególności w formie
wykładów.

4, SzczegołowY Program szkolenia dla studentów/doktorantów rozpoczynających studia
stacjonarne i niestacjonarne w uczelni opracowuje ptowadzący zajęcia.

5, Kierownik studiów PodYplomolvych lub innych form kształcenia zobowięarlv jest do
zorganlzowania szkoleni a dotYczącego bezpie cznych i higienicznych warunków kształcenia dla
uczestników studiów PodYPlomovYych lub innych form kształcenia, jeżeti ich przeprowadzenię
jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych form kształcenia.



6, JeŻeli obowiązek PrzeProwadzenia szkolenia nie wynika z programu danej formy kształcenia,
o koniecznoŚci jego Przeprowadzenia decy,duje kierownik jednostki organizacyjnej, na którei
prowadzone sązajęcia.

7, Szkolenie dotYczące bezPiecznych i higienicznych warunków kształcenia powinrry prowadzić
osobY Posiadające zasób wiedzy i doświadczenie za,wodowe w dziedzinie odpowiadąącej
tematyce szkolenia.

8. Program szkolenia powinien uwzględniać wybrane zagadnienia prawne, informacje
o zagroŻeniach dla żYcia i zdrowia, ochronie przed, nimi oraz postępowaniu w przypadku
wystąpienia tych zagtożei, w tym udzielania pierwszej pomocy.

9, Ukończenie szkolenia prowńzący potwierdza wpisem ,,zal." w karcie okresowych osiągnięć
studenta/doktoranta/uczestnika studiów podyplomolvych zapomocąsystemu US9S.

§3.
1, Kierownik jednostki organizacyjnej, na której prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem

niebezPiecznYch lub szkodliwych dla zdrowia czynników, zapewnia wyposazenie uczęstników
zajęĆw niezbędne Środki ochrony indywidualnej w zalężnościod rodzaju i specyfiki zajęó.

2, Kierownik jednostki otgarizacyjnej zapewnia środki finansowe na zaklp środków ochrony
indywidualnej, o których mowa w ust. 1.

3, Rodzaj odzieżY roboczej i środki ochrony indywidualnej określan e są przęz prowadzącego
zajęcia w Porozrrmieniu z Inspektorem BHP i podawane do wiadomości uczestnikom zajęć na
początku cyklu zajęć dy dakĘ czny ch,

4, ProwadzącY zajęcia w laboratoriach i warsztatach nie dopuszczają do zajęó uczestników zajęć
niePosiadającYch odPowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

§4.
l, W PrzYPadku stwierdzęniazagrożetiadla zdrowia Iub życia,podczas korzystania zpomieszczeń

danej jednostki organizacyjnej lub jej wyposżenia technicznego, kierownik danej jednostki
wProwadza zakaz korzYstania z nich oraz zlęcai nadzoĄe usunięcie stwierdzon ego zagtożenia.

2, Pomieszczenie jednostki lub jej wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. I, może zostac

Ponownie doPuszczone do uzytku po stwierdzeniu przez kierownika jednostki usunięcia
zagrożenia.

3, JeŻęli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęc,
ProwadzącY zajęcia niezńocznie przerywa ich prowadzenie, a tŃże w razie konieczności
opuszcza się zagt ożone miej sce zgo dnie z planem ewakuacj i.



4, W PrzYPadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach uczelni warunki bezpiecznej pracy
i kształcęnia stwarzają zagtożenie dla zdrowia i życia, kierownik jednostki organizacyjnej
czasowo zawięsza zaj ęcia w tych pomieszczeniach.

§5.
1, Zajęcia w warsztatach, Pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęciawychowania

ftzYcznego mogą bYĆ prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania

Pierwszej PomocY. Za otganizację tych szkoleń odpowiedzialny jest kierownik jednostki
or ganizacyjnej, w której prowadzon e są zaj ęcia.

2, Zobowiązuje się kierowników jednostek orgarizacyjnych do wyposażenia budynków w co
najmniej jedną PrzenoŚną aPteczkę wypos.Lzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej

PomocY, którYch okres ważnoŚci nie upłynął ) wTaz z instrukcj ą o zasadach udzielania tej

PomocY, APteczki należY umieścić w miejscu dostępnym w godzinach powadz enia zajęć
dydaktycznych.

3, Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za zaopatrzenie apteczek,
w szczególnoŚci kontrolowanie upływu terminów ważności środków niezbędnych do udzielania
pierwszej pomocy, oraz bieżące uzupełnianie wykorzystanego wyposżenia.

§6.
1, ZabezPieczeństwo uczestników zĄęó odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której

prowadzone sązajęcia.

2, Kierownik jednostki orgutizacyjnej, w której prowadzon e są zajęcia, zobowi ązany jest do
organizowania zajęĆ dYdaktycznych w zakresie bezpiecznych i higienicznychwaruŃów pracy
w sPosób zabezPieczającY Przed wypadkami oraz zagrożeniami zdrowotnymi, a w szczególności
do zapewnienia:

a) utrzYmYwania urządzen technicznych, sprzętu i narzędzi w stanie zapewniĄącym pełną
sprawno ść ich działania;

b) zabezpieczenia przed, uruchomieniem niesprawnych lub uszkodzonych wządzeń
technicznYch, sPrzętu inaruędzi oruz oznakowania ich w sposób wyrńny i widoczny;

c) umieszczenia PtzY urządzeniach technicznych, sprzęcie i narzędziach lub w ich poblizu,
w widocznYm miejscu, instrukcji określających zasady bezpiecznego korzystan ia z nich;

d) umieszczenia w warsztacie, laboratorium i pracowni, w wido cznym miejscu, instrukcji
określaj ących zasady bezpieczettstwa i higieny korzystania z ty chmiej sc;

e) udostęPnienia kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin
wYkorzYstYwanYch w kształceniu lub działalności naukowej osobom prowadzącym zajęcia
z uży ciem tych substancj i ;



f) oznakowania i zabezPieczeniapomieszczeń, do których wstęp osobom nieupoważnionym jest
wzbroniony.

3, Kierownik jednostki otganizacyjnej zapewnia uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych
przy organizowaniu i wyposażeniu stanowisk pracy i miejsc kształcenia.

4, Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia prow adzenia zajęó
dYdaktYcznYch Pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej
odPowiednie PrzYgotowanie gwaranĘące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami
i zasadami bhp.

5, W PrzYPadku organizowania przęz jednostki organizacyjne uczelni imprez sportowych,
kulturalnYch lub rozrYwkowych odbywających się na terenie uczelni, niebędących imprezami
masowYmi w rozumieniu ustawY o bezpieczeństwie irnprez masowych, kierownik tej jednostki
określa sposób ich organizowania oraz pełni nadzór nad przebiegiem imprezy.

6, Za bezPieczeństwo studentóddoktorantów prowadzących badania naukowe w ramach
działalnoŚci kół naukowYch odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której
Prowadzone są badania. BezPośrednią opiekę w ramach ww. zajęc sprawuje opiekun koła.

7, KierownicY jednostek organizacyjnych wraz z kierownikami obiektów określają sposób
udostęPniania i korzystania z infrastrŃtury obiektów danego v,rydziałraljednostki

Pozav'rYdziałowej oraz WYPosłżeniatechnicznego znajdującego się na stanie tych obiektów.
8, W zaleŻnoŚci od rodzaju zajęĆ w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistyc znych

stosuje się PrzePisY bhP ustalone dla określonych gńęzilub rodzajów prac oraz zasady określone
niniej szym zarządzeniem.

9, Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo na wniosek prowadzącego zajęcia, ze względuna
warunki bezpieczeństwa, zmniej szyć liczebność grupy laboratoryj nej .

§7.

1, W PrzYPadku zajęÓ Prowadzonych w warsztatach, pracowniach specjalistyc znych lub
laboratoriach osoba Prowadząc a zĄęcia zobowiązana jest do zapoznaniauczestnikó w zajęc:
1) z zasadami i metodami PracY zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności

w ramach ProwadzonYchzajęÓ zwykorzystarriem urządzeńtechnicznych i sprzętu, w formie
praktycznej;

2) z kartarni charakterystyki stosowanych substancji/mieszanin chęmicznvch oraZ
z informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz
niezbędnych środkach ostrożności ;

3) z instrŃcjami okreŚlającYmi zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania ztychmiejsc oraz
bezpiecznego korzystan ia z wządzeń technicznych i sprzętu;



4) z rodzĄalrti Prac i Procesów technologicznych o szczegolnym zagrożęniudla życia lub
zdtowia, w tym o sposobie nadzorunad ich wykonywaniem;

5) ze sPosobem PostęPowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowi a lub życia
studentów, w tYm udzięlania pierwszej pomocy oraz posługiwania się środkami ochrony
indywidualnej i środkami ratunkowymi.

2, Osoba Prowadząca zajęcia jest zobowiązana do sprawdzen ia przed, rozpoczęciem zajęó
dYdaktYcznYch i doPuszczeniem do nich uczestników zajęc, czy stan techniczny maszyn
iurządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni
specjalistycznej nie stwarza zagrożeń dla życia i zdtowiastudentów/doktorantów.

3, W trakcie zajęĆ dYdaktYcznych osoba prowadząca zajęcia sprawuje bezpośrednią opiekę nad
uczestnikami tych zajęć,

§8.

Do obowiązków uczestników zajęć należy:

1) wYkonYwanie czYnnoŚci na Ćwiczeniach i zajęciachlaboratoryjnych w sposób niestwarzający
zagrożenia wypadkowego dla siebie i otoczenia;

2) zaPoznawanie się oraz przestrzeganie instrukcji, regulaminów obowiązujących
w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalis tycznych;

3) Przestrzeganie wskazówek udzielanychptzeznauczycieli lub opiekunów grup laboratoryjnych;
4) utrzymywanie ładu i porządku na stanowiskach ówiczęfti zĄęó praktycznych;

5) likwidowanie na bieżąco zagrożeńwypadkowy ch przezsiebie spowodowanych;

6) dbanie o powierzony sprzęt, wządzenia, aparaturę;

7) Poznawanie własnoŚci substancji chemicznych przed, rozpoczęciem ćwiczeń oraz właściwe
wykonywanie prac z tymi substancj am i w zależności od zagr ożenia;

8) wYkonYwanie tYlko czYnności wchodzącychw zakres ówiczeńlaboratoryjnych;

9) zgłaszanie oPiekunom zajęc (nauczycielom prowa dzącym zajęcia,pracownikom sprawującym
nadzor) zauważonę usterki stwarzające zagrożenia dla życialub zdrowia;

10) uruchamiarńe urządzeń i aparatury dopiero po zapoznaniu się z instrukcją, uzyskaniu
zezwolenia osobY Prowadzącej zajęcia oraz w razie pottzeby uptzedzenie otoczenia
o rozpoczęciu prac;

11) stosowanie Środków ochronY indywidualnej, tj. odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony
osobistej, takich jak: okulary, rękawice, maski, fartuchy itp., w zależności od,zagrożenia;

a



12) używarlie odzieży roboczej (fartuchów laboratoryjnych bawełnianych lub drelichowych)

w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych w laboratoriach, warsztatach i pracowniach

specjalistycznych, przy ktorych występuje możliwoś ó zabrudzęnia odzieży własnej;

13) niezwłocznę zgłaszartie prowadzącemu zajęcia kłZdego wypadku, jaki ma miejsce w trakcie

zajęó dydaktycznych, udzielanie podstawowej pomocy poszkodowanym w wypadku,

1 4) przestr zeganie zasad bezpieczeństwa na dro gach ogólnodostępnych,

§9.

I. Przy ustalaniu okoliczności i ptzyczyn wypadków uczestników zajęć, którym ulegli podczas

zajęĆ dydaktycznych organizowanych przez Uczelnię lub na terenie Uczelni, stosuje się

odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okolicznościiprzyczyn wypadków przy pracy.

2. Osoba prowńząca zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnik zajęć uległ wl.padkowi,

zobowiązarta jest:

1) zapev,lnić pierwszą pomoc poszkodowanemu;

2) zabezpieczvó miejsce wypadku do czasu ustalenia przyczyni okoliczności wypadku;

3) niezwłocznie zgłosió wypadek kierownikowi jednostki organizacyjnĄ oraz w Inspektorowi

BHP;

4) uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym oraz zapewnić obecność poszkodowanego

i świadków wypadku w postępowaniu powypadkowym.

3. Okoliczności i przyczyny wypadków uczestników zajęó bada zespół w składzie:

1) przedstawiciel pracowników,

2) Inspektor BHP,

w obecności prowadzącego zajęcia.

4. Kierownik studiów podyplomolyych lub innych form kształcenia przekazuje wyjaśnienie

Poszkodowanego oraz informację świadka wypadku do Inspektora BHP, który na podstawie

ott zy many ch wyj aśni e ń sp or ządza dokumentacj ę wyp adkową.

5. Zespół powypadkowy sporządza protokół w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku,

6. Protokół powypadkowy studentazatwierdza prorektor ds. studenckich, a protokół powypadkowy

doktoranta/uczestnika studiów podyplomolyych lub innych form kształcenia * prorektor

ds, kształcenia.

7. Po analizie okoliczności i przyczyn wypadku kierownik jednostki organizacyjnej, w której

miejsce miał wypadek otrzynuje polecenie powypadkowe wraz zę skróconym opisem

okoliczności wypadku.

8. Zatwierdzony protokół wraz z zńącznikami zostaje przekazany poszkodowanemu.



9. Studentowi/doktorantowi/uczestnikowi studiów podyplomolvych lub innych form kształcenia,

który uległ wypadkowi w trakcie zajęć i został zaliczony do grupy inwalidzkiej, przysługuje

j ednorazowe odszkodowanie.

10. Odszkodowanie, o którym mowa w ust 9, wypłacane jest przęz ZahJad LJbezpieczeń

Społecznych.

11. Inspektor BHP zobowięanyjest do:

1) prowadzenia ewidencji wypadków, którym ulegli studenci/doktoranci/uczestnicy studiów

podyplomowych lub innych form kształcenia w związkuzrealizacjąprogramu kształcenia lub

na terenie Uczelni;

2) sporządzania dokumentacji wypadkowej uczestników zajęó, którzy ulegli wypadkowi

w zwtązku z r ealizacj ą pro gramu kształcęnia;

3) sporządzałia rocznych analiz okoliczności i przyczyn wypadków związanych z pracą Iub

kształceniem w uczelni.

§ 10.

Zatządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

nśRĘ"ón
,!r Zdzińaw Dubielb

prol. EUH,E


