
Zarządzenie nr 16/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 15 października 2019 r. 

 

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia oraz zajęć 

planowania kariery zawodowej  

Na podstawie art.  23 ust.2 pkt 2) oraz 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia 

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

zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 r., poz. 2090) 

 

zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

1. Studenci rozpoczynający kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci zobowiązani są  

do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Szkolenie jest realizowane w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się 

zaliczeniem. 

3. Program obowiązkowego szkolenia studentów i doktorantów w zakresie BHP stanowi 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Terminarz szkoleń dla studentów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich jest ustalany w ramach kolegium i podawany studentom do 

wiadomości w planie zajęć. 

5. Terminarz szkoleń dla doktorantów ustala Biuro ds. Stopni i podaje do wiadomości 

zainteresowanym.  

 

§ 2 

1. Osoby prowadzące zajęcia w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, 

przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do zorganizowania dla studentów i doktorantów 

instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Tematyka instruktażu musi być dostosowana do programu prowadzonych zajęć i powinna 

uwzględniać: 

1) warunki bezpiecznej obsługi maszyn; 

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

zdrowia; 

3) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 

4) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej; 



5) zasady udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej; 

6) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

 

§ 3 

1. Studenci, którzy realizowali szkolenie BHP w innym kolegium lub w innej uczelni mogą 

złożyć prośbę do właściwego dziekanatu o przepisanie zaliczenia. Do podania należy 

złożyć kartę przebiegu studiów.  

2. Doktoranci, którzy zrealizowali szkolenie BHP w innej uczelni składają prośbę o 

przepisanie zaliczenia do Biura ds. Stopni.  

3. Przepisanie zaliczenia zajęć jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy student odbył 

szkolenie BHP w okresie ostatnich dwóch lat od daty składnia podania.  

4. Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładu pracy nie uprawniają do zaliczenia 

szkoleń BHP studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni.  

 

§ 4 

1. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich zobowiązani są do odbycia zajęć „Planowanie kariery zawodowej”.  

2. Zajęcia „Planowanie kariery zawodowej” prowadzone są przez doradców zawodowych  

z Biura Karier UKW i  realizowane w formie wykładów łączonych dla studentów kilku 

kierunków w ramach jednego kolegium.  

3. Zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin dydaktycznych i kończą się zaliczeniem. 

4. Ramowy program zajęć stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

5. Terminarz zajęć przygotowuje Biuro Karier w porozumieniu Dyrektorami oraz planistami 

poszczególnych kolegiów, którzy podają go do wiadomości studentom wprowadzając 

terminy do planu zajęć.  

§ 5 

Studenci, którzy realizowali zajęcia „Planowanie kariery zawodowej” w innym kolegium, w 

ramach tego samego poziomu studiów, mogą złożyć prośbę do właściwego dziekanatu o 

przepisanie zaliczenia. Do podania należy złożyć kartę przebiegu studiów.  

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

15 listopada 2017 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

 

                                                                                                    prof. dr hab. Jacek Woźny 


