
ZARZĄDZENIE NR 129/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia 
lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze. zm,), zarządza się, co 
następuje:

§1-

Mając na uwadze ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 
sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 
mieszanin (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 208) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 
lipca 2016 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t. j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1117) zabrania się stosowania czynników oraz procesów pracy stanowiących 
szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników bez uprzedniego ustalenia stopnia 
ich szkodliwości i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

§2-

Wprowadza się w Uniwersytecie Szczecińskim obowiązek uzyskania zgody dziekana, 
dyrektora, kanclerza lub kierownika jednostki organizacyjnej na zakup lub wdrożenie 
czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracowników (np. radioaktywnych, wytwarzające promieniowanie jonizujące, wybuchowych 
itp.). wykorzystywanych do procesów dydaktycznych i badań naukowych.

§3.

Zasady zakupu, transportu i magazynowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz 
aparatury i sprzętu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Wykazy substancji chemicznych i ich mieszanin reguluje załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§5.



1. Wzór rejestru pracowników zawodowo narażonych na substancje rakotwórcze, 
mutagenne, promieniowanie jonizujące, zagrożenia biologiczne gr. 3 i 4 oraz wzór 
rejestru wykonywanych prac reguluje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Okres przechowywania ww. rejestrów wynosi 40 lat.

§6.

1. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z instrukcją bhp na stanowisku pracy 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z kartami charakterystyki substancji 
chemicznych i ich mieszanin stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora US
nr 129/2019 z dnia 11 września 2019 r.

ZASADY ZAKUPU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I 
ICH MIESZANIN ORAZ APARATURY I SPRZĘTU

I. Zasady zakupu

1. Osoba zgłaszająca potrzebę zakupu określonej substancji chemicznej lub jej mieszaniny 
albo aparatury badawczej, względnie urządzenia, sporządza wniosek o zakup, który powinien 
zawierać :

- wskazanie czy zakupiona substancja będzie stosowana w procesie dydaktycznym 
lub do celów naukowo-badawczych, z określeniem ilości lub wielkości do wykorzystania 
w określonym czasie (np. rok akademicki, semestr lub okres badawczy),

- informacje odnośnie rodzajów i typów zagrożeń powodowanych w wyniku 
zastosowania zakupionych substancji chemicznych i ich mieszanin, aparatury, urządzeń

- spełnienie warunków administracyjno-logistycznych w związku z wdrożeniem 
w procesie dydaktycznym lub badawczym przedmiotowej substancji chemicznej lub jej 
mieszaniny, bądź też zastosowania proponowanej aparatury lub urządzenia.

2. Osoba akceptująca zakup (Dziekan, Dyrektor, Kanclerz lub Kierownik) wskazuje źródło 
finansowania zakupu.

II. Warunki magazynowania

1. Osoba występująca o zakup substancji chemicznej lub jej mieszaniny jest zobowiązana 
określić, czy istniejące pomieszczenia magazynowe spełniają warunki magazynowania 
przedmiotowej substancji lub jej mieszaniny, stosownie do wskazań określonych w „Karcie 
charakterystyki substancji chemicznej lub jej mieszaniny”.

2. Brak spełnienia chociażby jednego z warunków magazynowania (brak wymaganej 
odporności ogniowej budynku lub pomieszczenia, właściwego rodzaju oświetlenia i typu 
instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, zabezpieczeń przed wybuchem, przenikaniem 
szkodliwego promieniowania, odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed kradzieżą, itd. ), 
dyskwalifikuje wniosek o zakup.

3. Dopuszcza się decyzję o ewentualnym zakupie, mimo występujących braków odnośnie 
wymaganych zabezpieczeń, pod warunkiem ich wykonania przed dostawą zakupionych 
substancji chemicznych i ich mieszanin, do magazynu, wskazanego budynku lub określonego 
w nim pomieszczenia, laboratorium.
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III. Transport

1. Osoba występująca o zakup powinna znać warunki i metody transportu zakupionej 
substancji chemicznej lub jej mieszaniny, aparatury, urządzenia, które wynikają ze wskazań 
określonych w „Karcie charakterystyki substancji chemicznej i jej mieszanin” lub też zaleceń 
producenta w odniesieniu do aparatury lub urządzenia.

2. Pod pojęciem właściwej organizacji transportu rozumie się : dostawę zakupionego towaru 
na koszt i ryzyko dostawcy pod wskazany adres przez zamawiającego, tj. budynku, 
laboratorium lub magazynu chemicznego.

WZÓR WNIOSKU O ZAKUP

Wnioskodawca 
Katedra/Zakład 

/Samodzielna 
Jednostka 

Organizacyjna

Cel 
zakupu

Rodzaj zagrożenia
(chemiczne, 
biologiczne, 

fizyczne)

Zapewniono bezpieczne 
warunki pracy 

(np. odzież ochronną, 
środki ochrony 

indywidualnej lub 
zbiorowej) 
TAK/NIE *

Uwagi

Pieczątka i podpis kierownika katedry/zakładu

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora US
nr 129/2019 z dnia 11 września 2019 r.

Pieczątka jednostki organizacyjne j

WYKAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN

lp Nazwa substancji/mieszaniny
Nr zwrotów

"S" warunki bezpiecznego stosowania 
"R" rodzaj zagrożenia

Znaki i symbole 
ostrzegawcze

Miejsce przechowywania 
( nr laboratorium, magazynku 

chemicznego)
Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pieczątka i podpis kierownika katedry/zakładu



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora US
nr 129/2019 z dnia 1 / września 2019 r.

pieczątka jednostki organizacyjnej

Rejestr prac i wykaz pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 
zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia

lp.

nazwa 
szkodliwego 

czynnika 
biologicznego

grupa 
ryzyka

droga 
zakażenia

możliwe 
skutki 

zagrożenia

imię i nazwisko 
osoby narażonej

potencjalne działanie
środki profilaktyczne

wykaz czynności, 
podczas których 
pracownik jest 

narażony na 
działanie czynnika

czas ekspozycj i 
na czynnikalergizujące toksyczne

TAK NIE TAK NIE organizacyjne techniczne h/m-c dni/rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.

2.

3.

n.

Pieczątka i podpis kierownika katedry/zakładu



Narażenie na czynniki rakotwórcze, mutagenne

lp. imię i 
nazwisko PESEL stanowisko nazwa

czynnika

rodzaj 
wykonywanej 

pracy

wykaz 
czynności

uzasadnienie 
konieczności 
stosowania

droga 
narażenia

rodzaj 
narażenia

wielkość 
narażenia

czas trwania 
narażenia

środki 
ochrony 

określone 
przez 

dostawcę
h/m-c dni/rok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.

n.

Narażenie na promieniowanie jonizujące

1P-
imię i 

nazwisko PESEL stanowisko
rodzaj 

wykonywanej 
pracy

wykaz 
czynności

uzasadnienie 
konieczności 
stosowania

droga 
narażenia

rodzaj 
narażenia

wielkość 
narażenia

czas trwania 
narażenia środki ochrony

h/m-c dni/rok
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.

n.

Pieczątka i podpis Kierownika Katedry/Zakładu



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora US
nr 129/2019. z dnia 11 września 2019 r.

Pieczątka jednostki organizacyjnej

Udokumentowanie znajomości instrukcji bhp

INFORMACJA
0 ZAPOZNANIU SIĘ PRACOWNIKA 

Z INSTRUKCJĄ BHP NA STANOWISKU PRACY

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią instrukcji bhp

Imię i nazwisko pracownika:.......................................................................

Stanowisko:.............................................................

Lp. Nazwa instrukcji bhp.

Data 
zapoznania 
się z treścią 
instrukcji 

bhp.

Podpis osoby 
zapoznanej z 

treścią 
instrukcji 

bhp.

Pieczątka i podpis Kierownika Katedry/Zakładu



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora US
nr 129/2019 z dnia 11 września 2019 r.

Pieczątka komórki organizacyjnej

Udokumentowanie znajomości kart charakterystyki 
substancji chemicznych i ich mieszanin

INFORMACJA
0 ZAPOZNANIU SIĘ PRACOWNIKA Z KARTAMI CHARAKTERYSTYKI 

SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANINAMI

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią kart charakterystyki 
substancji chemicznych i ich mieszanin

Imię

Stano

nazwisko pracownika:......................................

wisko:.............................................................

Lp. Nazwa kart charakterystyki 
substancji chemicznych i mieszaniny

Data 
zapoznania 
się z kartą 

charaktery
styki

Podpis osoby 
zapoznanej 
się z kartą 

charaktery
styki.

Pieczątka i podpis Kierownika Katedry/Zakładu


