
Zarządzenie nr 49/2002/2003 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 maja 2003 roku 
w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników, 
słuchaczy studiów doktoranckich i studentów w zakresie przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki 
 

Na podstawie art. 1781 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385, 1990 r. z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Z 1998 r. Nr 37, 
poz.209) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wszystkich pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich oraz 
studentów obowiązuje na terenie Uczelni zasada przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do zajęć organizowanych przez 
Uczelnię poza jej terenem. 

3. Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2 
powoduje określone skutki służbowe i prawne. 

4. Przepisy zarządzenia stosuje się również do osób wizytujących Uczelnię. 
 

§ 2 
 

W celu zapewnienia pracownikom, słuchaczom studiów doktoranckich oraz 
studentom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki – kierownicy 
jednostek wydziałowych i pozawydziałowych UAM, mają obowiązek: 

1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników, słuchaczy studiów 
doktoranckich i studentów obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa  i higieny pracy; 

2. zagwarantować, aby stanowiska pracy i miejsca, w których prowadzi się 
działalność naukowo-dydaktyczną były zorganizowane zgodnie              
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. zagwarantować pracownikom, słuchaczom studiów doktoranckich           
i studentom niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej w 
zależności od rodzaju zagrożeń i wykonywanych czynności; 

4. informować pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich                   
o rozpoznanych zagrożeniach i ryzyku zawodowym oraz zasadach 
ochrony przed tymi zagrożeniami; 

5. współpracować z Inspektoratem BHP UAM w zakresie szkolenia 
pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich i studentów; 
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6. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
kierować podległych pracowników na obowiązkowe badania lekarskie 
oraz egzekwować ich wykonanie; 

7. organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace dydaktyczne, 
naukowe z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników, słuchaczy 
studiów doktoranckich i studentów przed wypadkami, chorobami 
zawodowymi; 

8. dbać o odpowiedni stan techniczny podległych budynków, obiektów       
i pomieszczeń zgodnie z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa            
i higieny pracy; 

9. opracować oraz umieszczać w widocznym i łatwo dostępnym miejscu 
regulamin określający szczegółowe przepisy i zasady użytkowania 
pomieszczenia oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10. organizować pracę w podległej jednostce w taki sposób, aby wszystkie 
zajęcia odbywały się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami  
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

11. dopilnować, aby stosowane w podległej jednostce organizacyjnej 
wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane        
w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, 
w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub  
niebezpiecznym działaniem; 

12. organizować pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi, 
biologicznymi, rakotwórczymi oraz promieniowaniem, aby odbyło się to 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

13. dopilnować, aby maszyny i inne urządzenia techniczne były oznakowane 
i wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem 
substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, 
szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub 
promieniowaniem oraz były utrzymane w stanie zapewniającym pełną 
sprawność działania i bezpieczeństwa pracy; 

14. wywieszać przy maszynach i innych urządzeniach technicznych              
w widocznym i dostępnym miejscu instrukcje obsługi, uwzględniające 
zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

15. zgłaszać przełożonym i w Inspektoracie BHP UAM wszelkie wypadki 
pracowników i studentów, a także wypadki innych osób, które miały 
miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej UAM. 
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§ 3 
 

Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do zapewnienia studentom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a w szczególności do: 
1. dopilnowania, aby podczas trwania zajęć stosowano niezbędne środki 

ochrony indywidualnej i zbiorowej; 
2. dopilnowania, aby spełnione były odpowiednie warunki dotyczące 

wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i powierzchni użytkowej; 
3. dopilnowania, aby stan techniczny pomieszczeń i instalacji oraz ogólny 

stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej, w których prowadzone 
są zajęcia, nie stanowił zagrożenia życia i zdrowia dla osób w nich 
przebywających, natomiast w przypadku stworzenia zagrożenia 
prowadzący zajęcia nie dopuszcza lub przerywa zajęcia i powiadamia      
o tym przełożonego; 

4. w razie niemożności osobistego przebywania na zajęciach – zapewnienia 
nadzoru innej osoby, posiadającej odpowiednie przygotowanie 
gwarantujące odbycie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5. nabycia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; obowiązek 
ten dotyczy prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach 
specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego; 

6. zaznajomienia studentów z przepisami i zasadami bezpieczeństwa              
i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem pracowni przed 
dopuszczeniem ich do zajęć; powyższy fakt powinien być odpowiednio 
udokumentowany; 

7. udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku oraz 
powiadomienia przełożonego i Inspektoratu BHP UAM. 

 
§ 4 

 
Za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada osoba 
prowadząca zajęcia. 
 

§ 5 
 

Obowiązki zawarte w § 3 mają zastosowanie także do pozostałych jednostek 
organizacyjnych powołanych na Uczelni oraz do samodzielnych stanowisk 
pracy, osób kierujących ośrodkami wypoczynkowymi, domami studenckimi, 
biurami organizacji związkowych, a także organizacji studenckich, sportowych  
i kulturalnych działających na terenie Uczelni. 
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§ 6 
 

Do obowiązków studentów należy przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności; 

1. znajomość przepisów i zasad bhp obowiązujących studentów podczas 
przebywania w Uczelni oraz poza jej terenem w miejscu odbywania zajęć 
i praktyk; 

2. udział w szkoleniach oraz instruktażach z zakresu bezpieczeństwa             
i higieny pracy; 

3. wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas zajęć zgodnie z przepisami            
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz stosowanie się do 
zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia; 

4. dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć; 
5. dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich 

zgodnie z przeznaczeniem; 
6. niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o zauważonym 

wypadku, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz 
ostrzeżenie innych osób o zauważonym zagrożeniu wypadkowym. 

 
§ 7 

 
1. Za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu gości wizytujących Uczelnię 

odpowiedzialni są kierownicy zapraszających jednostek organizacyjnych. 
2. Wizytujące osoby uprawnione są do poruszania się na terenie Uczelni 

tylko pod opieką wyznaczonego pracownika oraz obowiązane są do 
noszenia – w widocznym miejscu – identyfikatora określającego dane 
osobowe i służbowe. 

3. Kierownicy zapraszających jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są 
za przeszkolenie wizytujących gości w zakresie: 

a) poruszania się po budynkach Uczelni, 
b) usytuowania dróg ewakuacyjnych, 
c) zasad alarmowania i zgłaszania niebezpieczeństw, 
d) zasad udzielania pierwszej pomocy, 
e) poinformowania gości o występujących zagrożeniach                     

w pomieszczeniach pracy. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 roku. 
 
      R e k t o r 
 
    Prof. dr hab. Stanisław Lorenc 

 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


