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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i kształcenia

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024) zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. Rektor w ramach zapewniania w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
kształcenia:

1) analizuje i identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia oraz ocenia i dokumentuje
ryzyko związane z pracą i kształceniem w uczelni, wynikające z realizowania zadań
uczelni, oraz podejmuje działania profilaktyczne zmniejszające to ryzyko;
2) współpracuje z organami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników uczelni, samorządem
studenckim i samorządem doktorantów w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3) analizuje okoliczności i przyczyny wypadków związanych z pracą lub kształceniem w
uczelni;
4) określa główne kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i
kształcenia w uczelni;
5) określa sposób udostępniania i korzystania z infrastruktury uczelni, w tym
wyposażenia technicznego;
6) określa sposób organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych
odbywających się na terenie uczelni niebędących imprezami masowymi w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1870).

2. Rektor zapewnia uwzględnianie wyników analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w
procesie organizacji pracy i kształcenia w uczelni.
§  2. W ramach realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia w uczelni bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy i kształcenia rektor zapewnia:

1) umieszczenie, w widocznych miejscach, w budynkach uczelni:
a) informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń



uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku
lub awarii,
b) planów ewakuacji osób z budynków uczelni i oznaczenia dróg ewakuacyjnych;

2) udostępnienie na stronie internetowej uczelni informacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,
oraz informacji o sposobie:

a) postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
lub życia, zawierającą w szczególności numer telefonu alarmowego na terenie uczelni
oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informacje o tych
zagrożeniach,
b) dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia
oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu.

§  3. 
1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych
warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i
doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę
kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie
kształcenia.
2. Rektor zapewnia szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia
dla uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form
kształcenia, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w
ramach tych studiów lub kształcenia. Jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia nie
wynika z programu danej formy kształcenia, o konieczności jego przeprowadzenia decyduje
rektor.
3. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w
szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie
okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy
kształcenia.
§  4. Przy planowaniu inwestycji uczelni oraz planowaniu modernizacji i remontów obiektów
uczelni rektor uwzględnia wyniki analiz, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

§  5. 
1. Rektor zapewnia:

1) monitorowanie spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i
kształcenia w uczelni;
2) utrzymanie dróg ewakuacyjnych na terenie uczelni w stanie niestwarzającym zagrożeń
dla ich użytkowników;
3) przeprowadzanie kontroli stanu pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia;
4) w pomieszczeniach uczelni - warunki w zakresie oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i
powierzchni użytkowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23715 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076,
1608 i 1629);



5) prowadzenie zajęć w warsztatach, pracowniach, laboratoriach oraz zajęć wychowania
fizycznego przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
6) prowadzenie ewidencji wypadków, którym ulegli studenci, doktoranci, uczestnicy
studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w
związku z realizacją programu kształcenia lub na terenie uczelni;
7) prowadzenie zajęć w uczelni pod nadzorem osoby upoważnionej do prowadzenia tych
zajęć, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z
pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego rektor wprowadza zakaz korzystania z
nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.
3. Pomieszczenie lub wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 2, może zostać
ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu usunięcia zagrożenia.
4. Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,
niezwłocznie przerywa się prowadzenie tych zajęć, a w razie konieczności opuszcza się
zagrożone miejsce zgodnie z planem ewakuacji.
5. W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach uczelni warunki, o których mowa w ust.
1 pkt 4, stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia, rektor czasowo zawiesza zajęcia w tych
pomieszczeniach.
§  6. Rektor zapewnia:

1) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których dostęp osobom
nieuprawnionym jest wzbroniony;
2) uwzględnianie zasad ergonomii przy organizowaniu i wyposażaniu stanowisk pracy i
miejsc kształcenia;
3) uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych przy organizowaniu i wyposażaniu
stanowisk pracy i miejsc kształcenia;
4) utrzymanie pomieszczeń uczelni we właściwym stanie sanitarnym;
5) wyposażenie pomieszczeń uczelni, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne, w
apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z
instrukcją o zasadach udzielania tej pomocy.

§  7. Rektor zapewnia:
1) utrzymanie urządzeń technicznych i sprzętu w stanie zapewniającym pełną sprawność
ich działania oraz bezpieczeństwo pracy i kształcenia;
2) zabezpieczenie przed uruchomieniem niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń
technicznych i sprzętu oraz oznakowanie ich w sposób wyraźny i widoczny;
3) udostępnianie użytkownikom instrukcji bezpiecznego korzystania z urządzeń
technicznych i sprzętu;
4) umieszczenie w miejscu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń technicznych i
sprzętu, w widocznym miejscu, instrukcji określających zasady bezpieczeństwa i higieny
korzystania z tych miejsc;
5) wyposażenie uczestników zajęć prowadzonych w warsztacie, laboratorium i pracowni,
w niezbędne środki ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia przed działaniem



wykorzystywanych podczas zajęć niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
czynników;
6) praktyczne zapoznanie przez osobę prowadzącą zajęcia z wykorzystaniem urządzeń
technicznych i sprzętu uczestników tych zajęć z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności w ramach zajęć.

§  8. 
1. Substancje chemiczne wykorzystywane w uczelni umieszcza się w odpowiednich dla
przechowywanych substancji pojemnikach opatrzonych etykietami zawierającymi nazwy
substancji i informację o ich niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia działaniu.
2. Substancje niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne w rozumieniu przepisów o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach przechowuje się w zamkniętych, specjalnie
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.
3. Rektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych w kształceniu lub działalności naukowej
osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji.
4. Osoba prowadząca zajęcia, o których mowa w ust. 3, zapoznaje uczestników zajęć z
kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz z
informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz o
niezbędnych środkach ostrożności.
§  9. Rektorzy dostosują warunki pracy i kształcenia w uczelni do wymagań określonych w §
1 ust. 1 pkt 5 i 6, § 2, § 3 i § 6 w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej -
szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.
U. poz. 897), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).


