
 

  

Program szkolenia Pełnomocników ds. BHP Politechniki Warszawskiej 

1. Regulacje prawne ochrony pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkołach 

wyższych,  
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, NR 78 poz. 483 z poźn. zm.) 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 
 Inne ustawy dotyczące organów nadzoru państwowego nad warunkami pracy oraz dotyczące warunków bhp w różnych  

sferach działalności 
 Polskie Normy 
 Przepisy wewnętrzne  

- Regulamin pracy  

- Zarządzenia i Decyzje Rektora PW 

- Zarządzenia i Decyzje Kanclerza PW 

- Pisma okólne 

 Zasady bhp 

2. Obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami i osób prowadzących zajęcia praktyczno-

dydaktyczne ze studentami oraz pracowników i osób pobierających naukę  
 Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897). 

 Zarządzenie nr 26/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

pracy Politechniki Warszawskiej. 

 Zarządzenie Rektora nr 022/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności 

kierowników, pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki; 

 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zawierania przez 

Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi; 

3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników oraz studentów i doktorantów 
 Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1184 ); 

 § 11 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. 2015 nr 0, poz. 457); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 758). 

 Zarządzenie nr 41/2015 Rektora PW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z 

zakresu  profilaktycznej  opieki zdrowotnej  nad  pracownikami, kandydatów na  studia  i studia  doktoranckie  oraz 

studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej; 

 Decyzja nr 125/2015 Kanclerza PW z dnia 23 pażdziernika 2011r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł 

(soczewek) kontaktowych; 

4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy(Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z poźn. zm.) 

 Zarządzenie nr 31 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

studentów oraz uczestników studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej; 

 Zarządzenie nr 38 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów. 

5. Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy  
 art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z poźn. zm.); 



 

  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia 

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005 nr 81 poz. 716  

z późn. zm.). 

 Zarządzenie Rektora PW 39/2008 z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny ryzyka zawodowego  

w Politechnice Warszawskiej; 

 Zarządzenie Rektora PW nr 042/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 8 lipca 2008  

w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny ryzyka zawodowego w Politechnice Warszawskiej. 

 PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. 

 

6. Gospodarka środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym 
 art. 2376  -  art. 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 § 2 pkt 10 i § 39 ustęp 3   rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm 

 § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 załącznik nr 2 do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Zarządzenie nr 45/2012 Rektora PW z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony 

indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników, osób współpracujących, doktorantów i studentów  

w Politechnice Warszawskiej; 

 Zarządzenie nr 63/2012 Rektora PW z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 45/2012 Rektora Politechniki 

Warszawskiej w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla 

pracowników, osób współpracujących, doktorantów i studentów w Politechnice Warszawskiej; 

 Decyzja nr 19/2014 Kanclerza PW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjętych na lata 2014 - 2016 cen jednostkowych 

odzieży i obuwia roboczego; 

 Decyzja 20/2014 Kanclerza PW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie 

odzieży roboczej w latach 2014-2016. 

7. Wypadki przy pracy (zrównane z wypadkami przy pracy), w drodze do pracy lub z pracy i choroby 

zawodowe oraz świadczenia z nimi związane. Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych 

wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek 

niewłaściwej organizacji pracy oraz związana z nimi profilaktyka 
 art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 

szczególnych okolicznościach (t. j.  Dz. U. 2013 nr 0, poz. 737). 

 § 15  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

(Dz. U. Nr 105, poz. 870) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu 

uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w 

drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Zarządzenie Rektora nr 53/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice 

Warszawskiej. 

8. Rola organów wewnętrznych w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

i nauczania w uczelni: 

a) służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 

nr 109, poz. 704 z późn. zm.); 

• § 31 zarządzenia  nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie jednostek 

organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej. 

b) pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki 
 § 29 ust. 4 regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej. 

 Zarządzenie Rektora nr 45/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zasad powoływania w jednostkach 

organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań; 

c) Społecznej Inspekcji Pracy 
 Art. 185 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502);.  

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy(t. j. Dz. U. 2015 poz. 567). 

d) Komisji ds. Warunków Pracy w Uczelni 
 Art. 23712 i  23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Decyzja nr 130/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2012 w sprawie powołania Rektorskiej 

Komisji ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej; 



 

  

e) związków zawodowych 
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz.U. 2014 poz. 167.). 

 

9. Rola organów zewnętrznych w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

i nauczania w uczelni: 

a) Państwowej Inspekcji Pracy 
 Art. 184 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502);.  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 589 z późn. zm.); 

b) Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (t. j. Dz. U. 2011 nr 212 poz. 1263); 

c) Urzędu Dozoru Technicznego, 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (t. j. Dz. U. 2013 poz. 963); 

d) i innych (nadzór budowlany, nadzór energetyczny itp.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10. Analiza i ocena zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy i nauczania związanych 

w szczególności z: 

a) promieniowaniem jonizującym, podczerwonym i nadfioletowym 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym 

pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1064) 

b) promieniowanie laserowe 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1619); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

c) polem elektromagnetycznym 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 

badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2007 nr 221 poz. 1645) 

d) hałasem: 

1. szkodliwym, 

2. uciążliwym, 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318). 

e) uciążliwościami pracy biurowej – monitory ekranowe 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148, poz. 973). 

 

11. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania (organizacja pracy  

i nauczania oraz stanowisk pracy i stanowiskach dydaktycznych w uczelni) 

a) omówienie warunków w oparciu o ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

i obowiązujące przepisy bhp w szkołach wyższych 
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996 

nr 60, poz. 279); 

 Zarządzenie nr 32 /2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wykazu prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby; 

 Zarządzenie nr 43/2010 Rektora PW z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy 

pracownikom Politechniki Warszawskiej w czasie upałów; 

 Zarządzenie nr 1/2010 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wydawania 

posiłków profilaktycznych i napojów pracownikom administracji centralnej, zatrudnionym na stanowiskach, na 

których występują warunki uprawniające do ich otrzymywania; 

 Zarządzenie Rektora nr 58/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków  

i napojów pracownikom Politechniki Warszawskiej; 

 Zarządzenie nr 56/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej  z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej; 



 

  

 Zarządzenie nr 55/2010 Rektora PW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych 

w obiektach Politechniki Warszawskiej. 

b) Ręczne prace transportowe  
 § 62-67 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313 z późn. zm.); 

c) Ochrona pracy kobiet 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 2015 poz. 1737.); 

d) zawieranie umów cywilnoprawnych  
 art. 304 i 3041 i art. 207 i 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek; 

 Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; 

 Zarządzenie nr 45 /2013  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zawierania przez 

Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi; 

 Zarządzenie Rektora nr 022/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowych obowiązków i 

odpowiedzialności kierowników, pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wykonujących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. 

e) przegląd laboratoriów przed rozpoczęciem zajęć  
 § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 § 40 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Zarządzenie Rektora nr 022/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowych obowiązków i 

odpowiedzialności kierowników, pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wykonujących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. 

f) stosowanie w praktyce regulaminów porządkowych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 

technicznych oraz oznaczeń stref niebezpiecznych 
 Art. 215 punkt 1 i 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 

191 poz. 1596 z późn. zm.); 

 § 41 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 Decyzja Rektora PW z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania użytkowanych w Politechnice Warszawskiej 

maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku – ćwiczenia praktyczne. 
 Artykuł  207 i 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502); 

 Artykuł 162 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553z poźn. zm.); 

 § 7 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w uczelniach. (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897); 

 § 44 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Zarządzenie Rektora nr 022/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności 

kierowników, pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. 

 


