Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2019 Rektora UPZ

Instrukcja ogólna
w sprawie obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów
Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
w zakresie organizacji i stosowania przepisów bhp.

Zarządzenie stosuje się do wszystkich pracowników i studentów Uczelni Państwowej im. Szymona
Szymonowica w Zamościu.
1. Organizowanie pracy powinno uwzględniać:
- określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku pracy,
- określenie zakresu szkolenia bhp,
- zapewnienie bieżącego nadzoru nad pracownikami i studentami,
- wyposażenie stanowisk w maszyny i urządzenia techniczne spełniające określone
przepisami prawa wymagania,
- wyraźne oznakowanie i zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający uruchomienie, maszyn
i innych urządzeń technicznych uszkodzonych lub pozostających
w naprawie,
- wyposażenie maszyn i urządzeń w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem, nadmiernym hałasem,
promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
- zapewnienie pracownikom odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony
indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,
- opracowanie instrukcji stanowiskowych,
- przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego,
- aktywny udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie z
nim pracowników,
- wywieszanie znaków nakazujących stosowanie odpowiednich środków ochrony
indywidualnej na stanowiskach pracy, na których występuje taka konieczność.
2. Osoby kierujące pracownikami obowiązane są przekazywać pracownikom informacje o:
- zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w
przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zagrożeń o których mowa wyżej
3. Wyznaczone osoby raz na semestr w salach, w których prowadzi się zajęcia dydaktyczne, w
laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych oraz obiektach sportowych
zobowiązane są do:
- sprawdzenia stanu ogólnego laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych
- zapewnienia studentom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiedniej do rodzaju
zajęć i specyfiki poszczególnych instytutów,
- udostępniania studentom w zależności od prowadzonych prac naukowo-badawczych instrukcji
uwzględniających zasady i przepisy bhp, dotyczących:
a) warunków bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
b) rodzajów prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub
zdrowia, w tym sposobu nadzoru nad ich wykonywaniem,
c) postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
d) obowiązującego systemu znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,

e) sposobu posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi,
f) postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracowników i studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy,
4. W przypadku zaistnienia w UPZ zdarzenia wypadkowego, kierownik jednostki organizacyjnej lub
osoba kierująca pracownikami obowiązany jest zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanym oraz
zabezpieczyć miejsce wypadku.
5. Za niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osoba, na
której spoczywa odpowiedzialność w tym zakresie, podlega karze określonej w art. 283 Kodeksu
pracy.
6. Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp wynikają z
Regulaminu Pracy oraz innych aktów prawa wewnętrznego UPZ
7. Za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w pkt. 6, pracownik może zostać ukarany w
sposób określony w Regulaminie Pracy UPZ
8. Osoby kierujące pracownikami obowiązane są znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania
ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
9. Osoby prowadzące zajęcia ze studentami w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych
obowiązane są znać przepisy i zasady bhp w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zajęć
zgodnie z tymi przepisami.
10. Prowadzący zajęcia obowiązany jest do sprawdzenia, przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem
do nich studentów, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan
laboratorium lub pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów.
11. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zaznajomienia studentów z przepisami
i
zasadami bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązującym regulaminem porządkowym, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania zajęć.
12. Prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych
zajęć.
13. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest zgłosić każdy wypadek zaistniały w czasie zajęć
bezpośredniemu przełożonemu.
14. Studenci rozpoczynający naukę na UPZ w czasie studiów zobowiązani są przejść szkolenie z
zakresu bhp i ppoż.
15. Studenci odbywający zajęcia w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych zobowiązani są
zapoznać się z przepisami i zasadami bhp i p.poż oraz regulaminem porządkowym danej pracowni.
16. Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
nauki oraz regulaminów porządkowych obowiązujących na UPZ.
17. Studenci zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia każde zdarzenie
wypadkowe zaistniałe podczas zajęć.
18. Za niedopełnienie obowiązków określonych w pkt. 14 - 17 student może być ukarany w sposób
określony w Regulaminie studiów.

