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Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów
i uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w uczelni

Na podstawie §2 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 z 2007 r.) zarządzam,
co następuje:

§1

1. Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczynający po raz pierwszy kształcenie w
Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunkach, dla których standardy kształcenia nie przewidują
zajęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni. Ze szkolenia z bhp zwolnieni są ci studenci lub
doktoranci, którzy w toku dotychczasowego kształcenia już takie szkolenie odbyli w Akademii
Pomorskiej.

2. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia semestru studiów.
3. Studenci, którzy nie odbędą szkolenia bhp w terminie określonym przez Uczelnię, zobowiązani są

do uzupełnienia szkolenia w porozumieniu z Dziekanem.

§2

1. Szkolenia realizowane są w ramach zajęć dydaktycznych w fonnie wykładów, ćwiczeń lub
seminariów w wymiarze 4 godzin. Udział studenta w szkoleniu prowadzący potwierdza
zaliczeniem.

2. Szkolenia można realizować w fonnie kształcenia i zaliczania zdalnego.
3. Zasady i termin szkolenia oraz sposób uzyskania dostępu do materiałów dydaktycznych i testu

zaliczeniowego na uczelnianej platformie kształcenia zdalnego zawiera instrukcja stanowiącą
załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3

Program obowiązkowego szkolenia studentów i uczestników studiów doktoranckich w zakresie bhp .,
stanowi załącznik nr 2. Program obejmuje wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach
dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowanie w przypadku wystąpienia tych zagrożeń,
w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§4

l. Dyrektorzy instytutówlkierownicy katedr i kierownicy innych jednostek organizacyjnych
prowadzących kształcenie praktyczne zobowiązani są do zorganizowania instruktażu z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem studentów do zajęć w laboratoriach i
pracowniach specjalistycznych.

2. Tematyka szkolenia powinna być dostosowana do programu prowadzonych zajęć, specyfiki
wyposażenia sal laboratoryjnych i pracowni specjalistycznych, i obejmować:
1) warunki bezpiecznej obsługi urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni;
2) rodzaje prac i procesów o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia;
3) charakterystyka i postępowanie z używanymi w procesie dydaktycznym materiałami

niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia (chemicznymi i biologicznymi);



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

§5

Obowiązek przeprowadzenia instruktażu dotyczy także osób prowadzących zajęcia dla uczestników
spoza uczelni w ramach organizowanych przez Akademię Pomorską zajęć dydaktycznych.

§6

1. Traci moc zrządzenie Nr Rl021 0/09/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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