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Zarządzenie Nr 375/2019/2020      

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 4 listopada 2019 r. 
 
w sprawie organizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkolenia 

dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia   
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 3 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Wszyscy studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynający 

kształcenie w uczelni zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym 

bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. 

2. W szkoleniu dotyczącym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia biorą 

udział również uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, jeżeli jego 

przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów 

lub kształcenia. Konieczność przeprowadzenia powyższych zajęć wynika z programu 

danej formy kształcenia. 

3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, zwane dalej Szkoleniem BHP, 

przeprowadzane jest wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny. 

 
§ 2 

 

1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szkolenie BHP realizowane jest 

w formie kształcenia na odległość (e-learning) z wykorzystaniem platformy Moodle. 

2. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem bez oceny. Za zaliczenie przedmiotu „Szkolenie 

BHP” nie przyznaje się punktów ECTS. 

3. Szkolenie BHP realizowane w formie kształcenia na odległość (e-learning) zakończone 

jest zaliczeniem testowym. Pozytywne zaliczenie testu następuje po uzyskaniu przez 

studenta min. 55% poprawnych odpowiedzi. Wynik testu jest automatycznie obliczany 

przez system i przenoszony do systemu USOS. 

4. Rektor wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynowanie całości spraw związanych ze 

Szkoleniem BHP na dany rok akademicki. 
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§ 3 
 

Program Szkolenia BHP określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie 

organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów, 

z późniejszymi zmianami. 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

REKTOR 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
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Program „Szkolenia BHP” 

 

1. Wybrane zagadnienia z prawa pracy. 

2. Uregulowania wewnętrzne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków kształcenia.  

3. Środki ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej przysługujące studentom 

w zależności specyfiki kształcenia i rodzaju wyposażenia technicznego 

wykorzystywanego w procesie kształcenia. 

4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące studenta podczas zajęć 

organizowanych przez uczelnię. 

5. Identyfikacja zagrożeń oraz omówienie zasad bezpiecznej pracy z czynnikami 

stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i życia. 

6. Wypadki studentów związane z kształceniem w uczelni. 

7. Zasady udzielania pierwszej pomocy – wybrane zagadnienia. 

8. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, postępowanie w razie pożaru, 

informacja na temat zagrożeń oraz sposoby zapobiegania pożarom. 

 

Rozszerzenie zagadnień dla kierunków i specjalności studiów, których program kształcenia 

przewiduje badania i eksperymenty lub inne zajęcia mogące stanowić zagrożenia dla życia 

i zdrowia uczestniczących w nich osób: 

1. Identyfikacja występujących zagrożeń oraz zasady postępowania w sytuacjach 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. 

2. Omówienie zasad bezpiecznej pracy z czynnikami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla 

zdrowia i życia, np. niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi, szkodliwymi 

czynnikami biologicznymi oraz z czynnikami fizycznymi. 

 

 
 

 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 375/2019/2020 

Rektora UAM z dnia 4 listopada 2019 r. 

 

 


