ROZDZIAŁ VIII

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
§ 61
1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
a w szczególności jest zobowiązany:
1/ zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
wydawać polecenia w tym zakresie oraz kontrolować ich wykonanie,
2/ zapewnić wykonanie wszelkich postanowień wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy oraz zaleceń Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy,
3/ utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy,
a także urządzenia i tereny z nimi związane w stanie zapewniającym
bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4/ zastępować substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, mniej szkodliwymi dla zdrowia
lub stosować dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
5/ stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenia, a jeżeli jest to
niemożliwe – ograniczające stopień narażenia na działanie szkodliwych
czynników biologicznych, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki,
6/ okresowo monitorować stanowiska pracy, o szczególnej szkodliwości dla
zdrowia i życia pracownika,
7/ konsultować działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
z pracownikami lub ich przedstawicielami, w szczególności ze związkami
zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej rejestruje
wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub
procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – prowadzi
rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach oraz rejestr prac narażających
pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr
pracowników zatrudnionych przy takich pracach.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 6, sporządza Inspektorat
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i uzgadnia
ze Społecznym Inspektorem Pracy oraz działającymi w Uniwersytecie związkami
zawodowymi.
4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw
Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.
§ 62
1. Dział Kadr, przed skierowaniem pracownika do pracy, kieruje go na przeszkolenie
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym prowadzi Inspektorat
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestnika szkolenia z podstawowymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i Regulaminie pracy,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Uniwersytecie
Wrocławskim oraz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego, potwierdzone przez Inspektorat
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej na piśmie,
przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
2. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego
pracodawcy bezpośrednio przed rozwiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy
o pracę.
3. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej organizuje
i zapewnia odpowiedni poziom szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
§ 63
Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany:
1/ organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy,
2/ dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie
z przeznaczeniem,
3/ organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4/ dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,
5/ egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
6/ zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
pracownikami.
§ 64
Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem każdego pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1/ znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu
i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym,
2/ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
przełożonych,
3/ dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład
w miejscu pracy,
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4/ stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,
5/ poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz
innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6/ niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy
wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia
o grożącym niebezpieczeństwie,
7/ współdziałać z Uniwersytetem i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 65
1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego w przypadku, gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzają bezpośrednie
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, a także gdy wykonywana przez niego praca
zagraża zdrowiu bądź życiu osób trzecich. Nie dotyczy to pracownika, którego
obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
2. Pracownik ma także prawo, po uprzednim zawiadomieniu bezpośredniego przełożonego,
powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności
psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia
bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Za czas
powstrzymania się od pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których
istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,
były wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
§ 66
1. Pracodawca, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki
administracyjnej, jest obowiązany:
- dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej,
zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników występujących w środowisku pracy oraz informować pracownika
o sposobach posługiwania się tymi środkami,
- dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież, obuwie robocze, spełniające
wymagania określone w Polskich Normach, przewidziane do stosowania na
danym stanowisku pracy.
2. Bezpośredni przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.
3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są wydawane pracownikom
na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej,
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w której pracownik zostaje zatrudniony, zgodnie z normą przewidzianą dla danego
stanowiska.
4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa
w ust. 1 stanowią własność pracodawcy.
5. Pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, zgodnie
z Instrukcją określającą zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wprowadzonej zarządzeniem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 67
1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1/ osoby przyjmowane do pracy,
2/ pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni
pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki
szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy na
to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie
kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
2. Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do
pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą – kontrolnym
badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na danym
stanowisku.
3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany zapewnić wykonanie zaleceń
lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami – nie może dopuścić
do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
4. Obowiązek skierowania pracownika na badania okresowe spoczywa na kierowniku
jednostki organizacyjnej.
§ 68
1. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i stan jego zdrowia na to pozwala, jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego przełożonego i Inspektorat
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Jeżeli skutki wypadku
ujawniły się w terminie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić
przełożonego i Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Przeciwpożarowej niezwłocznie po ich ujawnieniu.
2. Pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub dowiedział się o nim jest obowiązany
natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zawiadomić o wypadku
przełożonego poszkodowanego pracownika i Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpożarowej oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku.
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3. W razie wypadku przy pracy Uniwersytet jest obowiązany:
1/ zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
2/ podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
3/ ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,
4/ zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 69
1. Zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku jest
zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
2. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, Zespół powypadkowy sporządza protokół
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Protokół powypadkowy zatwierdza Prorektor do spraw Ogólnych.
Zatwierdzony protokół powypadkowy Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz
Ochrony Przeciwpożarowej niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi
pouczając go o sposobie i trybie odwołania.
§ 70
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej prowadzi rejestr
wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
§ 71
1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stanowi
Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
2. Wykaz prac stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników będących
w kontakcie czynnym i biernym z czynnikami szkodliwymi stanowi Załącznik Nr 6 do
niniejszego Regulaminu.
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