
Zarządzenie Nr 35/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  

warunków pracy i kształcenia na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

24 czerwca 2015 roku oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2090), zarządza się,  

co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Studenci rozpoczynający kształcenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zobowiązani są 

do odbycia obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków 

kształcenia. 

2. Szkolenie odbywa się w formie wykładów w wymiarze 4 godzin zajęć dydaktycznych 

realizowanych w pierwszym semestrze rozpoczynającym kształcenie w Uniwersytecie  

i kończy się zaliczeniem potwierdzonym w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz  

w protokołach zaliczenia przedmiotu. 

3. Szkolenie prowadzą osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. 

4. Program szkolenia zawiera w szczególności: wybrane zagadnienia prawne, informacje  

o postępowaniu w przypadku wystąpienia w czasie realizacji zajęć dydaktycznych zagrożeń dla 

zdrowia lub życia, a także informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

§ 2 

 

W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 

dla zdrowia czynników Uniwersytet zobowiązany jest do wyposażenia uczestników zajęć  

w niezbędne środki ochrony indywidualnej, w zależności od specyfiki realizowanych zajęć. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas korzystania  

z pomieszczeń danej jednostki organizacyjnej lub z jej wyposażenia technicznego, kierownik 

danej jednostki zobowiązany jest do natychmiastowego zawnioskowania do Rektora  

o zawieszenie zajęć dydaktycznych oraz w razie konieczności wprowadzenie czasowego 

zakazu korzystania z nich. 

2. Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia ujawni się podczas realizacji zajęć dydaktycznych, 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania ich realizacji oraz 

zarządzenia opuszczania zagrożonego miejsca przez studentów, zgodnie  

z ustalonym planem ewakuacji. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem do Rektora o zlecenie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz nadzoruje realizację wydanych zaleceń w tym zakresie. 

4. Pomieszczenie jednostki lub jej wyposażenie techniczne może zostać ponownie dopuszczone 

do użytku po stwierdzeniu przez kompetentne organy faktu usunięcia zaistniałych zagrożeń. 



§ 4 

 

1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej,  

w której prowadzone są zajęcia. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia, zobowiązany jest do 

organizowania zajęć dydaktycznych w zakresie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, 

w sposób zabezpieczający przed wypadkami oraz zagrożeniami zdrowotnymi,  

a w szczególności do zapewnienia: 

1) utrzymania urządzeń technicznych, sprzętu oraz narzędzi w stanie zapewniającym 

pełną sprawność ich działania; 

2) zabezpieczenia przed uruchomieniem niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi oraz ich oznakowania w sposób wyraźny i widoczny; 

3) umieszczenia instrukcji określających zasady bezpiecznego korzystania przy 

urządzeniach technicznych, sprzęcie, w ich pobliżu bądź innym widocznym miejscu; 

4) udostępnienia kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, ich 

mieszanin wykorzystywanych w kształceniu lub działalności naukowej osobom 

prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji; 

5) oznakowania i zabezpieczenia pomieszczeń, do których wstęp osobom 

nieupoważnionym jest wzbroniony; 

6) umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji określających zasady 

bezpieczeństwa i higieny w laboratoriach oraz pracowniach. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do: 

1) uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych - przy organizowaniu stanowisk pracy 

i miejsc kształcenia; 

2)  zapewnienia realizacji zajęć dydaktycznych wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie przygotowanie gwarantujące ich prowadzenie zgodnie 

 z przepisami i zasadami bhp; 

3) zapewnienia bezpieczeństwa dla studentów/doktorantów prowadzących badania 

naukowe, między innymi w ramach działalności kół naukowych. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku zajęć prowadzonych w laboratoriach oraz pracowniach specjalistycznych osoba 

prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zapoznania uczestników zajęć z: 

1) zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu 

czynności w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń; 

2) kartami charakterystyki stosowanych substancji/mieszanin chemicznych,  

z informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz 

niezbędnych środkach ostrożności; 

3) instrukcjami określającymi zasady bezpieczeństwa korzystania z tych miejsc oraz  

z znajdujących się w nich urządzeń i sprzętu; 

4) rodzajami prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia  

i zdrowia, w tym o sposobie nadzoru nad ich wykonywaniem; 

5) sposobem postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia 

studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się środkami 

ochrony indywidualnej; 



6) sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć, czy stan techniczny urządzeń, ogólny stan 

laboratorium lub pracowni nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia 

studentów/doktorantów. 

2. W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych osoba prowadząca zajęcia sprawuje bezpośrednią 

opiekę nad uczestnikami tych zajęć. 

3. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnik zajęć uległ wypadkowi 

zobowiązana jest: 

1) zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanemu; 

2) zabezpieczyć miejsce wypadku; 

3) niezwłocznie zgłosić wypadek kierownikowi jednostki organizacyjnej  

i inspektorowi BHP UM w Lublinie telefonicznie 81 448 51 45 lub emailem 

bhp@umlub.pl. 

 

§ 6 

 

Do obowiązków uczestników zajęć dydaktycznych należy w szczególności: 

1) zapoznanie się oraz przestrzeganie instrukcji i regulaminów obowiązujących  

w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych; 

2) przestrzeganie wskazówek udzielanych przez osoby prowadzące zajęcia; 

3) wykonywanie wyłącznie tych czynności, które wchodzą w zakres ćwiczeń; 

4) wykonywanie czynności, zwłaszcza w czasie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych,  

w sposób nie stwarzający zagrożenia wypadkowego dla siebie i otoczenia; 

5) uruchamianie urządzeń dopiero po zapoznaniu się z instrukcją oraz po uzyskaniu 

pozwolenia od osoby prowadzącej zajęcia; 

6) niezwłoczne zgłaszanie prowadzącemu zajęcia każdego wypadku, jaki miał miejsce  

w trakcie zajęć dydaktycznych; 

7) zgłaszanie osobom prowadzącym zajęcia wszystkich usterek stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia; 

8) stosowanie środków ochrony indywidualnej tj. odzieży ochronnej oraz sprzętu 

ochrony osobistej; 

9) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę. 

 

§ 7 

 

1. Zajęcia w pracowniach, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego mogą być 

prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

2. Inspektorat BHP organizuje szkolenia dla osób wymienionych w ust. 1 na podstawie list 

przedłożonych przez kierowników tych jednostek. 

 

§ 8 

 

W przypadku organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających 

się na terenie Uniwersytetu, niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia  

20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 ze zm.) 

organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zgody przez Rektora na jej organizację, 

wskazując rodzaj, termin i sposób realizacji danej imprezy oraz zobowiązany jest do pełnienia 

nadzoru nad jej przebiegiem. 



§ 9 

 

1. Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu oraz programu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów 

i uczestników studiów doktoranckich UM w Lublinie oraz Zarządzenie Nr 150/2015 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego 

trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów podczas zajęć 

organizowanych przez Uczelnię. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Drop 

 

 


