
Zarządzenie Nr 98/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 26 lipca 2013 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

Na podstawie art. 237
4
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                               

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póżn. zm.), art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 

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) w związku                 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) 

 

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia             

24 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Rozdział II pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 

na następujących stanowiskach: 

 

1) robotniczych – pracowników obsługi: 

a) rzemieślnicy, 

b) kierowcy, 

c) portierzy i dozorcy, 

d) sprzątaczki, 

e) inni pracownicy wykonujący czynności z zakresu obsługi i utrzymania 

obiektów oraz terenu. 

 

2) dydaktycznych, w tym techników i specjalistów, na których występują narażenia 

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub 

niebezpiecznych – przygotowujących i prowadzących ćwiczenia w: 



a) laboratoriach biologicznych, chemicznych, fizycznych, 

b) pracowniach i laboratoriach technicznych. 

 

3) naukowych – w przypadku prowadzenia prac naukowo-badawczych, gdy 

występują narażenia na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                         

 

 

 

 

Rektor 

 

 

                                                                   prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


