
 
 

137.0200.24.2020 

Zarządzenie nr 24  

Prorektora ds. Collegium Medicum   

z 10 września 2020 roku  

 

 

w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia 

                     studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

                     stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów 

                     rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie 

                    Jagiellońskim – Collegium Medicum. 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Obowiązkowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia, zwanego 

dalej BHK,  objęci są; 

a) studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 

Jagiellońskim – Collegium Medicum; 

b) doktoranci, rozpoczynający naukę na pierwszym roku w szkole doktorskiej  

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 

2.  Obowiązek określony w pkt 1 nie dotyczy: 

a) osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 

Jagiellońskim – Collegium Medicum odbyły już szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny kształcenia w  roku akademickim 2019/2020. 

b) osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich  

w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum odbyły już szkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia  w roku akademickim 2019/2020.  

3. Szkolenie jest realizowane w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się 

zaliczeniem. 

4. Szkolenie oraz zaliczenie szkolenia odbywa się w trybie zdalnym poprzez platformę 

zdalnego nauczania dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - 

Collegium Medicum. 



5. Zasady i terminy szkolenia prowadzonego w trybie zdalnym określa Załącznik nr 1  

do niniejszego Zarządzenia. 

6. Program obowiązkowego szkolenia studentów i doktorantów rozpoczynjących naukę   

w szkole doktorskiej  w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

1. Prowadzący zajęcia w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach przed 

rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do zorganizowania dla studentów i doktorantów 

instruktażu  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia. 

 

2. Program instruktażu stanowiskowego oraz czas jego trwania, w zależności od potrzeb, 

ustala prowadzący zajęcia w danej pracowni lub laboratorium specjalistycznym, lub 

opiekun studenta podczas praktyki odbywanej w Uczelni. 

 

3. Tematyka instruktażu musi być dostosowana do programu prowadzonych zajęć 

i powinna uwzględniać: 

a) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń i aparatury; 

b) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia 

i zdrowia; 

c) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 

d) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej; 

e) zasady udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej; 

f) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 

4. Uczestnictwo Studenta i Doktoranta w instruktażu stanowiskowym z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny kształcenia powinno być potwierdzone jego własnoręcznym 

podpisem.  
 

5. Instruktaż stanowiskowy dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie 

w szkole doktorskiej, rozpoczynających zajęcia przy maszynach, aparaturze i innych 

urządzeniach technicznych w pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, 

przeprowadza prowadzący zajęcia, posiadający odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie zawodowe oraz aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  
 

6. Instruktaż stanowiskowy dla studentów i doktorantów odbywających praktyki 

przeprowadza opiekun laboratorium lub pracowni specjalistycznej, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz aktualne szkolenie okresowe  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują odpowiednio Dziekani i Kierownicy jednostek 

organizacyjnych przy współpracy z Inspektoratem BHP. 

 

 



     § 4 

Traci moc Zarządzenie nr 11 Prorektora  Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM z 2 września 

2019 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole 

doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

 

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

 

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 


