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ZARZĄDZENIE  Nr 108/2014 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 1 października 2014 r. 
 

w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 

Na podstawie art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 
ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128 poz. 897) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
  
   § 2.1. Program szkolenia studentów oraz wymiar szkolenia winien być ujęty  
w harmonogramie  zajęć dydaktycznych w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 
                 2. Ramowy program szkolenia wstępnego studentów, o którym mowa w ust. 
1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, natomiast Szczegółowy program 
szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
                 3. Wielkość grup szkoleniowych nie powinna przekraczać 120 osób. Dziekan 
może zwiększyć liczebność grupy po akceptacji Prorektora ds. Nauczania.                        
                 4. Harmonogramy zajęć należy ustalić w porozumieniu z Działem 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 
            

§ 3.1. Studenci podczas szkolenia podpisują oświadczenie potwierdzające ich 
uczestnictwo w zajęciach. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 
                 2. Zaliczenie szkolenia dokumentowane jest wpisem do indeksu przez 
prowadzącego szkolenie. 
 

§ 4.1. Obsadę wykładowców (instruktorów) do prowadzenia szkolenia zapewnia 
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.    
                2. Wydziały zapewniają: 

1/ rozpowszechnianie  informacji na temat terminów i miejsc szkoleń dla     
studentów objętych takim obowiązkiem; 

2/ sale wykładowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń dla danej ilości 
studentów.         
 

  § 5.1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 może zostać przeprowadzone w formie 
szkolenia zdalnego na platformie nauczania na odległość (e-learning). 
                  2. Zasady i terminy odbywania przez studentów szkolenia na platformie 
nauczania na odległość określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.     
                                                   

§ 6.1. O zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia może ubiegać się student, 
który posiada: 

1/ tytuł „technika bhp”; 
2/ uprawnienia inspektora pracy; 
3/ aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego 

uwzględniającego tematykę bhp; 
4/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bhp. 
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2.  Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje Dziekan na wniosek 
studenta, zaopiniowany przez wykładowcę/instruktora. 
 

§ 7.1. Kierownik laboratorium, warsztatu, pracowni jest zobowiązany, na 
pierwszych zajęciach, zapoznać studentów z zagadnieniami i przepisami bhp oraz 
zagrożeniami, które mogą wystąpić w czasie zajęć. 
                 2. Po przeszkoleniu studenci zobowiązani są podpisać oświadczenie, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
                 3. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia studenta do zajęć.  
                 4. Oświadczenie przechowuje kierownik laboratorium, warsztatu, pracowni. 
            

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
ds. Nauczania. 
 

§ 9. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 

marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2/ zarządzenie Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
września 2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie 
organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 108/2014 
z dnia 1 października 2014 r.  

   
Ramowy program szkolenia wstępnego studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 
 
 

 
Lp. 

 

 
Tematyka szkolenia 

Ilość 
godzin* 

 
1. 

 
Podstawowe pojęcia dotyczące bhp 
 

 
0,2h 

 
2. 

Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas 

zajęć studenckich 
 

0,2h 

 
3. 

 
Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

szkołach wyższych 

 
0,2h 

 
4. 

Postępowanie w razie zaistnienia wypadku  
0,2h 

 
5. 

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  
0,2h 

 
6. 

Zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki  
0,2h 

 
7. 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej  
0,15h 

 
8. 

Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów  
0,15h 

 
9. 

Podstawowe obowiązki i zadania wynikające z przepisów w 

zakresie zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru 
 

0,15h 

 
 

10. 

Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i 

urządzeniami pożarniczymi 

 
 

0,15h 

 
 

Razem: 
 
4 godziny 

 
 
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 
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Załącznik Nr 2 
         do zarządzenia Nr 108/2014 
         z dnia 1 października 2014 r. 

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY 

ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a) bezpieczeństwo pracy (nauki); 
b) higiena pracy (nauki); 
c) zagrożenie; 
d) ergonomia. 

 
2. Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć studenckich: 
Omówienie czynników środowiska nauki (pracy) (w tym czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych) występujących przy określonych czynnościach na 
stanowisku nauki (pracy) oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, oraz sposobów 
ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii. 

a) czynniki szkodliwe: chemiczne (pary, pyły, gazy, dymy), fizyczne (hałas, 
wibracje), biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty); 

b) czynniki uciążliwe (obciążenie statyczne, psychiczne, oświetlenie, monotonia). 
 
3. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku: 

a) poznanie definicji wypadku podczas nauki; 
b) poznanie procedury związanej z zaistnieniem wypadku podczas nauki; 
c) poinformowanie jak powinien postępować świadek wypadku; 
d) podanie alarmowych numerów telefonów w razie wypadku. 

 
4. Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.: 
Analiza treści rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca  
2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 
 
5. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy: 
Poznanie definicji  pierwszej pomocy i omówienie ogólnych zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej przy: 

a) krwotokach i opatrywaniu ran; 
b) zabiegach resuscytacyjnych w przypadku zatrzymania oddychania i krążenia, 

pozycja bezpieczna; 
c) oparzeniach; 
d) porażeniu prądem. 

Poinformowanie, gdzie na terenie Uczelni znajdują się apteczki pierwszej pomocy. 
 
6. Występujące zagrożenia bhp i ppoż. w miejscu nauki: 

a) przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty; 
b) ruchome elementy; 
c) ostre, wystające elementy, chropowate elementy; 
d) spadające elementy; 
e) płyny pod ciśnieniem; 
f) śliskie, nierówne powierzchnie; 
g) ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy). 

 
7. Organizacja ochrony przeciwpożarowej: 
Omówienie kluczowych zagadnień zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 
późniejszymi zmianami).  
 
8. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów: 
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Omówienie grup pożarów: 
a) pożar ciał stałych – A; 
b) pożar cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze – B; 
c) pożary gazów palnych – C; 
d) pożar metali – D; 
e) pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem lub pożary grup A,B,C,D w pobliżu 

urządzeń elektrycznych pod napięciem – E; 
f) pożary tłuszczów – F. 

Omówienie przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów: 
a) nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, substancjami 

łatwopalnymi; 
b) nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych; wady urządzeń 

mechanicznych oraz instalacji elektrycznych, ogrzewczych (na paliwo stałe, ciekłe 
i gazowe) oraz ich nieprawidłowa eksploatacja; 

c) nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych; samozapalenie się 
materiałów;    

d) wyładowania elektryczności; 
e) podpalenia. 

 
9. Podstawowe obowiązki i zadania wynikające z przepisów w zakresie zapobiegania 
pożarom i na wypadek powstania pożaru: 

a) zasady  użytkowania   i   utrzymywania  obiektów   w  stanie  zabezpieczającym  
przed możliwością powstania i rozprzestrzeniania się pożaru; 

b) zasady  utrzymywania  wyjść   i   dróg  ewakuacyjnych  w   stanie  nadającym  się  
do natychmiastowego użycia i ich właściwych oznakowań. 
 

10. Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami 
pożarniczymi: 

a) pojęcie ewakuacji; 
b) omówienie oznakowania dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego; 
c) zasady zachowania się podczas ewakuacji; 
d) omówienie funkcjonowania podręcznego sprzętu gaśniczego (budowa i działanie) 
e) rodzaje gaśnic: 

− proszkowe; 
− śniegowe; 
− halonowa; 
− agregat gaśniczy; 
− koc gaśniczy; 
− hydrant. 
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          Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do zarządzenia Nr 108/2014 
                                                                                                                   z dnia 1 października 2014 r. 

 
 
 
 

                                                                                          
Wrocław……………………. 

.......................................................................................     
  Nazwisko i imię studenta(-ki) składającego(-ej) oświadczenie 
                                                                                                         
 
 
 
 
z Wydziału .................................................  z kierunku .......................................... 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o odbyciu szkolenia wstępnego studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 
 

 
 
Oświadczam, że w dniu ...................................... odbyłem(am) wstępne szkolenie z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej, w trakcie 
którego zostałem(am) zapoznany(a) z: 

1. Podstawowymi pojęciami dotyczącymi bhp. 
2. Czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub uciążliwymi występującymi podczas 

zajęć. 
3. Treścią rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. 
4. Postępowaniem w razie zaistnienia wypadku. 
5. Podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
6. Z rolą i zadaniami odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej. 
7. Organizacją ochrony przeciwpożarowej. 
8. Przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. 
9. Podstawowymi obowiązkami i zadaniami wynikającymi z przepisów w zakresie 

zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru. 
10. Zasadami stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami 

pożarniczymi. 
 
 
 
 
...................................................         ............................................................ 
      podpis – pieczątka osoby szkolącej                       podpis studenta(-ki) składającego(-ej) oświadczenie 
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Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 108/2014 
z dnia 1 października 2014 r. 

 

Zasady odbywania przez studentów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy na platformie nauczania na odległość 

 

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane oraz 
przeprowadzane przez Dział  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej, zwany dalej  Działem. 

2. Materiały szkoleniowe oraz test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia 
szkolenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://speno.uni.wroc.pl.  

3. Dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych znajdujących się na 
stronie internetowej możliwy jest po wypełnieniu karty zgłoszeniowej w terminach: 

Termin 1 - od 15 października do 31 grudnia, 
Termin 2 - od 15 marca do 30 czerwca – nabór międzysemestralny. 
 

4. W razie konieczności Dział zapewnia studentom indywidualne konsultacje w zakresie 
problematyki szkolenia. 

5. Podstawą uzyskania zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z materiałami 
umieszczonymi na platformie oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu. 

6. Wyniki testu przenoszone są do bazy USOS w postaci: zaliczony lub niezaliczony. 
Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. 

7. Do testu na platformie nauczania na odległość można przystąpić trzy razy. 
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Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 108/2014  
z dnia 1 października 2014 r.  

                                                                                                                        

 
 

       
                                                                                                                 

Wrocław…………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………                                                                                       
Nazwisko i imię studenta(-ki) składającego(-ej) oświadczenie 

 
 
 
 z Wydziału ..........................................  z kierunku ................................................ 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Oświadczam, że zostałem zapoznany z czynnikami powodującymi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi w laboratorium, warsztacie, pracowni * …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. (tutaj wpisać nazwę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
........................................................................... 
          (podpis studenta(-ki) składającego(-ej) oświadczenie) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić                                                                       


