
 
 

137.0200.24.2022 

 

Zarządzenie nr 24 

Prorektora ds. Collegium Medicum   

z 13 lipca 2022 roku 

 

 

w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia 

                     studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

                     stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów 

                     rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie 

                     Jagiellońskim – Collegium Medicum. 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j.),  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia 

w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2090) oraz § 203 ust. 2 pkt. 5 Statutu UJ z dnia 29 maja 2019 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Obowiązkowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia, zwanego dalej 

BHK,  objęci są; 

a) studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – 

Collegium Medicum; 

b) doktoranci, rozpoczynający naukę na pierwszym roku w Szkole Doktorskiej  

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 

2.  Obowiązek określony w pkt 1 nie dotyczy: 

a) osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia,  

b) drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 

Jagiellońskim – Collegium Medicum odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w  roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. 

c) osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich  

w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum odbyły już szkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia  w roku akademickim 2019/2020, 

2020/2021 i 2021/2022.  

 

3. Szkolenie BHK jest realizowane w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych  

i kończy się zaliczeniem. 

4. Szkolenie oraz zaliczenie szkolenia odbywa się w trybie zdalnym poprzez platformę 

zdalnego nauczania dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - 

Collegium Medicum. 



5. Studenci, który nie zaliczyli szkolenia w wymaganym czasie zostaną przepisani na 

następny rok akademicki po tym, jak złożą w swoim dziekanacie wniosek o darmowy 

warunek, na który otrzymają zgodę. 

6. Zasady i terminy szkolenia prowadzonego w trybie zdalnym określa Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

7. Program obowiązkowego szkolenia studentów i doktorantów rozpoczynających naukę   

w Szkole Doktorskiej  w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

1. Prowadzący zajęcia w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach przed 

rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do zorganizowania dla studentów i doktorantów 

instruktażu  stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia. 

 

2. Program instruktażu stanowiskowego oraz czas jego trwania, w zależności od potrzeb, 

ustala prowadzący zajęcia w danej pracowni lub laboratorium specjalistycznym, lub 

opiekun studenta podczas praktyki odbywanej w Uczelni. 

 

3. Tematyka instruktażu stanowiskowego musi być dostosowana do programu prowadzonych 

zajęć i powinna uwzględniać: 

a) warunki bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i aparatury; 

b) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia 

i zdrowia; 

c) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 

d) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej; 

e) zasady udzielania pierwszej pomocy; 

f)  podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru; 

g) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia; 

h) zasady postępowania w razie wypadku lub awarii. 

 

4. Uczestnictwo studenta i doktoranta w instruktażu stanowiskowym z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny kształcenia powinno być potwierdzone jego własnoręcznym 

podpisem.  

 

5. Instruktaż stanowiskowy dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie 

w szkole doktorskiej, a prowadzone zajęcia będą wymagały obsługi aparatury i innych 

urządzeń technicznych w pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, przeprowadza 

prowadzący zajęcia, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

oraz aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

6. Instruktaż stanowiskowy dla studentów i doktorantów odbywających praktyki 

przeprowadza opiekun laboratorium lub pracowni specjalistycznej, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz aktualne szkolenie okresowe 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują odpowiednio Dziekani i Kierownicy jednostek 

organizacyjnych przy współpracy z Inspektoratem BHP. 

      



§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 16 Prorektora  ds. Collegium Medicum z 16 sierpnia  2021 roku 

w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia 

studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej 

w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

 

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2022 roku.  

 

 

Pełnomocnik Rektora UJ ds. zastępowania  

Prorektora ds. Collegium Medicum 

 

 

prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 13 lipca 2022 r. 

 

Zasady odbywania szkolenia za pośrednictwem platformy szkoleniowej w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny kształcenia przez studentów rozpoczynających naukę na pierwszym 

roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 

doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

1. Przedmiot BHK należy zaliczyć w semestrze zimowym. Do szkolenia należy przystąpić 

niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego linku do platformy szkoleniowej. Linki są 

wysyłane na osobistą skrzynkę pocztową studenta lub doktoranta w domenie 

student.uj.edu.pl  lub  doctoral.uj.edu.pl. Rozsyłanie linków zostanie rozpoczęte od dnia:  

a) 17. października 2022 r. – dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 

i doktorantów rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej, 

b) 02. listopada 2022 r.  – dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,  

c) 14. listopada 2022 r. – dla studentów Wydziału Lekarskiego, 

2. Pracownicy Inspektoratu BHP UJ CM: 

a) wpisują zaliczenie szkolenia BHK do systemu USOS 

3. Szkolenie prowadzone jest w semestrze zimowym.   

4. W przypadku niezrealizowania szkolenia bezpieczeństwa i higieny kształcenia, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta na 

szkolenie w kolejnym roku akademickim zgodnie z §1, pkt 5 Zarządzenia. 

5. Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana 

opłata. 

6. Doktoranci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak doktoranci  

polskojęzyczni.  

7. Studenci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci 

polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego. 

8. Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na 

innym poziomie kształcenia,  którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM 

uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, 

system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane 

z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań. W takim 

przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów 

potwierdza studentowi zrealizowanie szkolenia BHK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 13 lipca .2022 r. 

 

Program obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów 

pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich oraz doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 

Celem szkolenia jest: 

1. Zapoznanie studentów i doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole 

Doktorskiej z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny kształcenia na podstawie 

wybranych przepisów prawnych. 

2. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi podczas odbywania 

zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowania podczas 

wystąpienia tych zagrożeń. 

3. Poinformowanie studentów i doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole 

Doktorskiej o zasadach ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o sposobach 

zapobiegania pożarom, systemach wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie 

gaśniczym oraz przeprowadzaniu ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych 

zagrożeń. 

4. Zapoznanie z ogólnymi zasadami pierwszej pomocy.  

Lp. Tematyka zajęć dydaktycznych 
Liczba 

godzin. 

 

1 

 

Moduł I  

1. Wybrane regulacje prawne.  

2. Warunki bezpieczeństwa i higieny kształcenia  

w pomieszczeniach Uczelni. 

3. Czynniki środowiska kształcenia oraz ich zagrożenia 

i profilaktyka. 

4. Wypadki, którym mogą ulec studenci w trakcie zajęć 

organizowanych przez Uczelnię.  

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

6. Ochrona przeciwpożarowa  

 

4 godziny 

2 Moduł II 

1. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku 

kształcenia  

 

 

0,5 godziny 

3 Moduł III 

1. Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku 

kształcenia  

 

 

0,5 godziny 

Razem  5 godzin * 

* 1 godzina = 45 minut  

 

 


