
ZARZĄDZENIE NR 130/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na 
wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

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.) oraz art. 226 Kodeksu 
pracy (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.
Wprowadza się obowiązek weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na 
wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

§2.

Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzają :

- Wydziałowe zespoły oceny ryzyka zawodowego powołane do przeprowadzania oceny 
ryzyka na szczeblu wydziału.

- Zespoły ds. oceny ryzyka zawodowego powołane do przeprowadzania oceny ryzyka na 
szczeblu jednostki międzywydziałowej.

- Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego powołany do przeprowadzania oceny ryzyka w 
jednostkach administracji centralnej.

§3.
1. Dziekani, dyrektorzy, kierownicy powołują wydziałowy zespół ds. oceny ryzyka 

zawodowego na szczeblu wydziału.
Do zadań zespołu należy:
- identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy, badań naukowych i nauczania;
- przeprowadzenie i aktualizacja oceny ryzyka oraz ich udokumentowanie.

2. Dyrektorzy, kierownicy jednostek międzywydziałowych powołują zespół ds. oceny 
ryzyka zawodowego na szczeblu danej jednostki międzywydziałowej.
Do zadań zespołu należy:
- identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy;
- przeprowadzenie i aktualizacja oceny ryzyka oraz ich udokumentowanie.

3. Kanclerz Uniwersytetu powołuje zespół ds. oceny ryzyka zawodowego w jednostkach 
administracji centralnej na szczeblu działów, sekcji, bądź samodzielnych stanowisk pracy. 
Do zadań zespołu należy:
- identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy;
- przeprowadzenie i aktualizacja oceny ryzyka oraz ich udokumentowanie.



§4.
Ustala się, że w skład poszczególnych zespołów oceny ryzyka, o których mowa w § 3 ust. 1, 
2 i 3, wchodzą :

- przedstawiciel kierownika jednostki organizacyjnej;
- wydziałowy społeczny inspektor pracy;
- pracownik Działu BHP i Ochrony Środowiska.

Sporządzone wykazy zespołów oceny ryzyka zawodowego należy przesłać do Działu BHP 
i Ochrony Środowiska.

§5.
Szkolenie składów zespołów ds. oceny ryzyka zawodowego przeprowadza Dział BHP 
i Ochrony Środowiska.

§6.
Lista kontrolna warunków pracy, w oparciu o którą określa się „szczegółową kartę oceny 
ryzyka” na stanowisku pracy, powinna być sporządzona w obecności przedstawiciela 
kierownictwa danej jednostki organizacyjnej.

§7.

Dokumentację końcową oceny ryzyka opiniuje i zatwierdza przewodniczący Uczelnianej 
Komisji ds. BHP.

§8.

Podstawowym dokumentem wykonanej oceny ryzyka zawodowego jest potwierdzona 
podpisem pracownika „szczegółowa karta oceny ryzyka” przechowywana w Dziale BHP i 
Ochrony Środowiska. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt poinformowania pracownika o 
ponoszonym przez niego ryzyku zawodowym przechowywana jest u kierownika jednostki 
organizacyjnej w której pracownik jest zatrudniony.

§9.

Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych mają obowiązek prowadzić działania 
ochronne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń zawartych w 
„szczegółowej karcie ryzyka”.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


