
 

 

 

 

75.0200.78.2020 

 
Zarządzenie nr 81 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 21 lipca 2020 roku 
 

w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych 

warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających 

kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium 

Medicum) 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 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) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków 

kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK”, dotyczy: 

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

1) osób określonych w pkt 1, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich  

na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych 

i higienicznych warunków kształcenia realizowane od roku akademickiego 2019/2020; 

2) osób określonych w pkt 2, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach 

doktoranckich lub w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już 

szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia realizowane 

od roku akademickiego 2019/2020. 
 

§ 2 
 

1. Szkolenie BHK jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod 

i technik kształcenia na odległość, w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych 

i kończy się zaliczeniem. 

2. Zasady i terminy odbywania szkolenia BHK określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Treści programowe szkolenia BHK określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 3 
 

1. Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu lub prowadzenia prac w celu przygotowania pracy 

dyplomowej lub rozprawy doktorskiej może wystąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia, 



 

 

albo gdy wykorzystywane są urządzenia techniczne i sprzęt, koordynator przedmiotu, 

opiekun pracy lub promotor jest obowiązany zapewnić każdemu studentowi lub 

doktorantowi szkolenie specjalistyczne niezbędne dla bezpiecznej realizacji przedmiotu 

lub prowadzenia prac. Szkolenie specjalistyczne obejmuje: 

1) zapoznanie – w formie wykładu – z instrukcjami: 

a) określającymi zasady bezpiecznego korzystania z miejsc prowadzenia zajęć lub 

prowadzenia prac, 

b) postępowania w razie wypadku lub awarii; 

2) zapoznanie – w sposób praktyczny – z zasadami i metodami: 

a) bezpiecznego wykonywania czynności, 

b) bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i sprzętu, 

c) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń ratunkowych; 

3) zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych, w szczególności zapewnienie informacji o zagrożeniach stwarzanych 

przez te substancje i mieszaniny oraz o niezbędnych środkach ostrożności; 

4) zapewnienie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez czynniki i materiały 

biologiczne oraz o procedurach bezpieczeństwa biologicznego.  

2. Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego potwierdza się w sposób ustalony przez 

dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej. 

 

§ 4 
 

Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum i doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

 

§ 5 
 

Traci moc zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 roku 

w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków 

kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.  

 

 

z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej 

 
 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81 Rektora UJ z 21 lipca 2020 r. 

 

 

Zasady i terminy odbywania szkolenia BHK za pośrednictwem platformy zdalnego 

nauczania PEGAZ przez studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Rozdział 1. Szkolenie BHK w języku polskim 

1. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz 

doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program 

prowadzony w języku polskim Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje 

automatycznie na szkolenie BHK w dniach 7 i 14 października 2020 roku. 

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu po 14 października 2020 roku, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów/kształcenie w szkole doktorskiej zapisuje 

studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS. 

2. Student i doktorant jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia 

w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie, w następujących terminach: 

1) od 20 października do 9 listopada 2020 roku: 

a) studenci: 

 Wydziału Chemii, 

 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, 

 Wydziału Biologii, 

 Wydziału Geografii i Geologii, 

 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 

 Wydziału Matematyki i Informatyki, 

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; 

2) od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku: 

a) studenci: 

 Wydziału Filozoficznego, 

 Wydziału Filologicznego, 

 Wydziału Prawa i Administracji, 

 Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 

 indywidualnych studiów międzyobszarowych, 

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych; 

3) od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku: 

a) studenci: 

 Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 

 Wydziału Polonistyki, 

 Wydziału Historycznego, 

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. 

3. Pracownicy Inspektoratu BHP prowadzący szkolenie BHK na platformie PEGAZ: 

1) prowadzą forum dla studentów i doktorantów; 

2) określają warunki zaliczenia szkolenia, w tym ustalają liczbę poprawnych odpowiedzi, 

która warunkuje zaliczenie szkolenia, a także sprawdzają wyniki zaliczenia 

przeprowadzonego w trybie zdalnym; 

3) wpisują zaliczenia do systemu USOSweb. 



2 

4. Szkolenie BHK prowadzone jest w semestrze zimowym. Za termin zaliczenia przyjmuje 

się datę zakończenia szkolenia BHK. Terminy zatwierdzania protokołów w USOS ustala 

się jak dla przedmiotów całorocznych. 

5. Studentowi i doktorantowi przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia BHK poprzez 

platformę zdalnego nauczania: 

1) pierwszy termin – w okresie wyznaczonym dla danego wydziału lub szkoły doktorskiej, 

zgodnie z ust. 2 załącznika; 

2) drugi termin – w semestrze letnim, w terminie wyznaczonym przez Inspektorat BHP; 

w drugim terminie szkolenia mogą uczestniczyć wyłącznie studenci i doktoranci, którzy 

odbyli szkolenie w pierwszym terminie w okresie wyznaczonym dla swojej jednostki, 

ale nie uzyskali zaliczenia, albo z udokumentowanych względów losowych nie odbyli 

szkolenia w tym okresie. 

6. W przypadku niezaliczenia szkolenia BHK w danym roku akademickim, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów/kształcenie w szkole doktorskiej jest 

zobowiązany do zapisania studenta lub doktoranta na szkolenie BHK w kolejnym roku 

akademickim. 

7. Za powtarzanie szkolenia BHK nie jest pobierana opłata. 

8. Jeżeli student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych odbyć i zaliczyć szkolenia 

BHK poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się 

z pracownikiem Inspektoratu BHP w pierwszym tygodniu terminu wskazanego w ust. 2. 

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

innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole 

doktorskiej (z zastrzeżeniem art. 200 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy zostali wpisani do systemu do 14 października 

2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ 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/kształcenie 

w szkole doktorskiej potwierdza studentowi odbycie szkolenia BHK w indeksie, 

a doktorantowi – w drodze adnotacji w rocznym sprawozdaniu z realizacji programu 

kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego (potwierdzenie następuje na wniosek 

studenta/doktoranta). Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może 

stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK 

zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu 

na studiach wyższych zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia. 

10. Studenci rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym 

poziomie kształcenia oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie w innej szkole 

doktorskiej (z zastrzeżeniem art. 200 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy zostali wpisani do systemu w terminie 

późniejszym niż wskazany w ust. 9, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ 

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

powinni zgłosić się do dziekanatów lub sekretariatów prowadzących studia/obsługujących 

kształcenie w szkole doktorskiej. Pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu 

przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane 

z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat 

wymagań. W takim przypadku pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu 

potwierdza studentowi odbycie szkolenia BHK w indeksie, a doktorantowi – w drodze 

adnotacji w rocznym sprawozdaniu z realizacji programu kształcenia oraz indywidualnego 

planu badawczego (potwierdzenie następuje na wniosek studenta/doktoranta). Szkolenie 

BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania 
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zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej 

nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych zgodnie 

z § 1 ust. 2 zarządzenia. 

 

Rozdział 2. Szkolenie BHK w języku angielskim 

1. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku obcym oraz 

doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program 

prowadzony w języku obcym Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje 

automatycznie na szkolenie BHK prowadzone w języku angielskim w dniach 

7 października oraz 6 listopada 2020 roku. 

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu po 6 listopada 2020 roku, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów/kształcenie w szkole doktorskiej zapisuje 

studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS. 

2. Student i doktorant jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK w języku angielskim 

i przystąpić do zaliczenia w okresie od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku. 

3. Zasady określone w rozdziale 1 ust. 3–10 stosuje się odpowiednio. 

 

  



 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81 Rektora UJ z 21 lipca 2020 r. 

 

 

Program obowiązkowego szkolenia BHK dla studentów i doktorantów 

rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Lp. 
Treści programowe szkolenia  

„Bezpieczeństwo i higiena kształcenia” 

Liczba 

godzin 

zajęć* 

1. 
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studentów 

i doktorantów na UJ. Bezpieczeństwo imprez. 
2/3 

2. Zagrożenia występujące w trakcie studiów na UJ. 2/3 

3. Zasady ergonomii przy obsłudze monitorów ekranowych. 2/3 

4. Zagrożenia psychospołeczne. Bezpieczeństwo w akademikach UJ. 2/3 

5. 
Zasady ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej na UJ. 

Sposoby reagowania w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia. 
2/3 

6. Podstawowe zasady udzielania pierwsza pomocy. 2/3 

 Razem 4 

 

* Godzina zajęć oznacza 45 minut. 


