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Zarządzenie Nr 4/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 8 stycznia 2004 r.    
 

w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania  
Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 

Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U.  Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 
704), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami ), rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifi-
kacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnio-
nych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych 
osób wykonujących czynności z zakresu ochrony ( Dz. U. Nr 159, poz. 1050 ) zarządza się, 
co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2003 r.  w Inspektoracie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
oraz Ochrony Przeciwpożarowej utworzono Sekcję do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy, zwaną dalej „Sekcją”. 
 
   2. Po wprowadzeniu zmiany określonej w ust. 1 struktura organizacyjna Inspek-
toratu przedstawia się następująco : 
 

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 
    Sekcja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
 § 2. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 
sprawuje kontrolę nad zapewnieniem wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki oraz prowadzi sprawy związane  z  nale- 
żytą organizacją ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności : 
   1/ przeprowadza kontrole warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrole  i  przeglądy  stanu  bezpieczeń- 
    stwa pożarowego (planowane i doraźne), 
   2/ informuje władze  Uniwersytetu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych 

i przedstawia wnioski zmierzające do ich usunięcia, 
   3/ przeprowadza szkolenia wstępne nowo  zatrudnianych  pracowników w  dzie- 
    dzinie  bezpieczeństwa   i  higieny  pracy   oraz  ochrony  przeciwpożarowej, 

i organizuje szkolenia okresowe, 
   4/ przeprowadza szkolenia wstępne studentów rozpoczynających naukę  w  Uni- 
    wersytecie w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauki oraz  ochrony  przeciw- 
    pożarowej, 
   5/ inicjuje i koordynuje realizację zadań w  zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
   6/ wnioskuje w sprawie wyłączenia z użytkowania  pomieszczeń, maszyn i urzą- 
    dzeń grożących pożarem lub wybuchem, 
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   7/ współdziała z właściwymi komórkami w zakresie ustalania warunków ochro-

ny przeciwpożarowej przy pracach grożących pożarem, remontach, pracach 
modernizacyjnych i adaptacyjnych, 

   8/ uczestniczy w komisyjnych odbiorach przekazywanych do użytku nowo bu-
dowanych i remontowanych obiektów Uniwersytetu lub ich części, celem 
stwierdzenia, czy obiekty te spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej 
oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy/nauki. 

 
 § 3. Do zadań Sekcji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  należy  w  szczegól- 
ności : 
   1/ uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

oraz zachorowań na choroby zawodowe i prowadzenie dokumentacji w tym 
zakresie, 

   2/ współpraca z Pracownią Analiz Elementarnych i Badań Środowiska przy or-
ganizacji pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na  poszczególnych 

    stanowiskach pracy, 
   3/ inicjowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników 

Uniwersytetu, 
   4/ uczestniczenie w pracach Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy oraz Komisji do spraw przyznawania dodatków za pracę w warunkach 
szkodliwych. 

 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 6. Traci moc zarządzenie Nr 12/86 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 
grudnia 1986 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  
 

                 
      


