
 

ZARZĄDZENIE nr 18/2018 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

z dnia 18.12.2018 r. 

 
 

w sprawie: sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków  pracy i kształcenia w WSEiZ 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z art. 207 i art. 304 - 3041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) i ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. 
zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 
r. w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 
2090), oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bhp (Dz.U. nr. 180, poz. 1860, z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 
Wprowadza się w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie  „Sposób zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i kształcenia”-  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia  2018 roku. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

doc. dr Monika Madej 

 

  



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora  nr 18/2018 

 

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH  

WARUNKÓW  PRACY I KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE  

 

Rozdział I 

§ 1 

Rektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia poprzez udostępnienie odpowiedniej 
infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 2 

Rektor powołuje zespół do oceny ryzyka zawodowego w skład którego wchodzi pracownik służby bhp, 
oraz przedstawiciel pracowników. Zespół dokonuje aktualizacji oceny ryzyka po każdym zdarzeniu 
wypadkowym zarówno studenta jak i pracownika Uczelni. Aktualizacja ryzyka odbywa się nie rzadziej, niż 
raz na sześć lat. 

§ 3 

Pracownik służby bhp po każdym roku, w którym doszło do zdarzenia wypadkowego czy to studenta, czy 
pracownika Uczelni, dokonuje analizy okoliczności i przyczyny wypadków. 

§ 4 

Korzystanie z infrastruktury Uczelni może się tylko odbywać pod nadzorem wyznaczonej osoby 
prowadzącej zajęcia, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzeń 
wykorzystywanych podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię. Prowadzący zajęcia laboratoryjne lub 
warsztatowe jest zobowiązany poinformować uczestników zajęć o zasadach bezpieczeństwa 
obowiązujących na danych zajęciach. 

§ 5 

Do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni 
zobowiązany jest prowadzący te zajęcia. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas zajęć, prowadzący ma przerwać zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia, a o zaistniałym powodzie 
podjętej decyzji ma obowiązek niezwłocznie, poinformować Rektora Uczelni bądź osobę, która go 
zastępuje. 

§ 6 

Osoby przebywające i korzystające z pomieszczeń Uczelni zobowiązane są do:  

a) zapoznania się wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
i nauki, w tym telefonami alarmowymi,  

b) współdziałania i stosowania się do zaleceń Rektora, Dziekana, specjalisty ds. bhp, oraz ochrony 
obiektów, 

c) przebywania wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w pomieszczeniach/miejscach do tego 
przeznaczonych, z wyłączeniem pomieszczeń specjalnie oznaczonych – ograniczenie dostępu,  

d) utrzymywania wyposażenia/urządzeń technicznych, sprzętu w stanie zapewniającym sprawność ich 
działania, a niesprawne lub uszkodzone (oznaczyć ,,uszkodzone”), w przypadku uszkodzenia mienia 
Uczelni – ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzone mienie,  

e) nie wnoszenia rzeczy stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. 
  



§ 7 

Wszyscy pracownicy, studenci, słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas 
zajęć prowadzonych przez Uczelnię. 

§ 8 

Prowadzący zajęcia w pomieszczeniach Uczelni, sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami tych 
zajęć obowiązani są do:  

1) współdziałania ze specjalistą ds. bhp  w zakresie bezpiecznego i higienicznego korzystania 
z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub 
awarii. 

2) sprawdzenia przed ich rozpoczęciem ogólnego stanu pomieszczenia, w przypadku stwierdzenia 
jakiegokolwiek zagrożenia postępują zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. 

§ 9 

Sposób zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określają instrukcje 
postępowania, umieszczone w widocznych miejscach: 

1) Instrukcje bhp znajdują się bezpośrednio na stanowiskach ćwiczeniowych oraz przy urządzeniach 
technicznych. 

2) Plany ewakuacji osób z pomieszczeń uczelni i oznakowanie dróg ewakuacyjnych są umieszczone 
na korytarzach w obiektach Uczelni. 

§ 10 

Dział Obsługi Informatycznej,  po otrzymaniu od specjalisty ds. bhp, umieszcza na stronie internetowej 
WSEiZ, informacje o sposobie postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz sposobie usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu  w tym informacje 
o: 

1) Numerach alarmowych, w tym numer telefonu alarmowego na terenie uczelni oraz adresu poczty 
elektronicznej, na który należy zgłaszać informację o zagrożeniach dla zdrowia i życia, załącznik nr 
1.1. 

2) Sposobie postępowania w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia (pierwsza pomoc) załącznik 
nr 1.2. 

3) Sposobie postępowania na wypadek otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 
znalezieniu podejrzanego ładunku oraz na wypadek ataku terrorystycznego w obiekcie załącznik 
numer 1.3. 

 
Rozdział II 

Postępowanie na okoliczność wypadku przy pracy i wypadku studenckiego 

 

§ 11 

Rektor ustanawia zespół powypadkowy w skład którego wchodzi specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel 
pracowników w osobie pracownika działu kadr. 

Tryb postępowania powypadkowego stanowi załącznik numer 1.4. 

 
  



Rozdział III 

Szkolenia dla pracowników w zakresie bhp 

 

§ 12 

Wszystkie osoby zatrudnione na etacie w Uczelni przechodzą szkolenia bhp wstępne i okresowe natomiast 
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, szkolenia stanowiskowe. Dokumenty 
ze szkoleń przechowywane są w dziale kadr Uczelni.  

§ 13 

Szkolenia wstępne i stanowiskowe odbywają się w formie stacjonarnej. Natomiast szkolenia okresowe 
odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej na platformie zapewnionej przez Uczelnie. 

 

Rozdział IV 

Szkolenia dla studentów w zakresie bhp 
 

§ 14 

Wszyscy studenci rozpoczynający po raz pierwszy, kształcenie w Uczelni mają obowiązek przejść szkolenie 

bhp, w terminie do końca pierwszego semestru studiów. Brak szkolenia bhp będzie skutkował 

wykluczeniem z zajęć laboratoryjnych i warsztatowych. 

§ 15 

Słuchacze studiów podyplomowych, oraz innych form kształcenia rozpoczynający kształcenie w Uczelni 

uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków 

kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla 

bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia. 

§ 16 

Szkolenia bhp dla studentów odbywają się w formie wykładów stacjonarnych lub w formie zdalnej 

na platformie udostępnianej przez Uczelnię. 

Rozdział V 

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki 
 

§ 17 

Raz do roku specjalista ds. bhp sporządza okresową analizę bhp w uczelni uwzględniając całokształt 

zagadnień mających istotny wpływ na bezpieczeństwo w Uczelni. 

 

 



Załącznik nr 1.1  
do Zarządzenia Rektora nr 18/2018 

 
 
 
 
 

Informacja o numerach alarmowych, w tym numer telefonu alarmowego na terenie uczelni 
oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informację  

o zagrożeniach dla zdrowia i życia 
 

 

 

W godzinach pracy WSEiZ: 

 Rektorat (22) 825 80 34 /35 w.1 

Poza godzinami pracy: 

 Ochrona Budynku (22) 825 80 34/35 

 obiekt Rejtana 16 - Ochrona Budynku tel.: (22) 849 93 55, 

 obiekt Grójecka 128 - Ochrona Budynku tel.: (22) 659 07 86 

 obiekt Olszewska 12 - Ochrona Budynku tel.: (22) 825 80 34 w. 106 

Adres poczty elektronicznej, na którą należy zgłaszać informacje o zagrożeniach dla zdrowia 

i życia rektorat@wseiz.pl  

 

Pogotowie Ratunkowe 999,  

Straż Pożarna 998, 

Policja tel. 997, 

CPR (CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO) tel. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rektorat@wseiz.pl


 
Załącznik nr 1.2  

do Zarządzenia Rektora nr 18/2018 
 

Sposób postępowania w przypadku nagłego pogorszeniem stanu zdrowia  

osoby przebywającej na terenie Uczelni 

 

1. Bezpieczeństwo 
Przed udzieleniem pomocy sprawdź czy Tobie nic nie zagraża, tak aby udzielanie pomocy nie 

spowodowało u Ciebie żadnego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli miejsce zdarzenia stanowi zagrożenie lub nie 

możesz się właściwie zabezpieczyć, nie podchodź do poszkodowanego, lecz natychmiast wezwij fachową 

pomoc. 

2. Ocena stanu poszkodowanego  
Jeśli jest bezpiecznie, podejdź do poszkodowanego i oceń jego stan zdrowia. Zapytaj czy potrzebuje 

pomocy, jak nie zareaguje potrząśnij go za ramiona i ponownie zapytaj czy potrzebuje pomocy.  

3. Poszkodowany nieprzytomny 
Jeśli nie reaguje jego życie lub zdrowie jest zagrożone. WZYWAJ wykwalifikowane służby ratownicze 

dzwoniąc pod numer alarmowy: 

 112 CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) numer alarmowy dla wszystkich służb, 

 999 Pogotowie Ratunkowe  

oraz  

poinformuj ochronę budynku dzwoniąc pod numer:  

 obiekt Rejtana 16:  Ochrona Budynku tel.: (22) 849 93 55 

 obiekt Grójecka 128: Ochrona Budynku tel.: (22) 659 07 86 

 obiekt Olszewska 12: Ochrona Budynku tel.: (22) 825 80 34 w. 106  

ułatwi to dotarcie służb ratunkowy do pomieszczenia w którym znajduje się poszkodowany. Ochrona ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Rektorat Uczelni. REKTORAT (22) 825 80 34 lub 35. 

4. Jeśli poszkodowany jest przytomny 
1) Zostaw go w pozycji, w której go zastałeś o ile nic mu nie zagraża (np. że coś na niego spadnie, lub że 

on sam spadnie z wysokości). 

2) Dowiedz się jak najwięcej o stanie jego zdrowia (w tym m.in. co się stało, co mu dolega, na co choruje, 

czy bierze jakieś leki). 

3) W razie wątpliwości wezwij ZRM (zespół ratownictwa medycznego), uzyskasz wtedy wsparcie 

dyspozytora medycznego i/lub ratownika medycznego. Jeśli stan poszkodowanego nie będzie 

kwalifikował się do przyjazdu ZRM dostaniesz informacje jak dalej należy postępować 

z poszkodowanym. 

4) O zdarzeniu poinformuj ochronę obiektu pod numerem telefonu: 

 obiekt Rejtana 16:  Ochrona Budynku tel.: (22) 849 93 55 

 obiekt Grójecka 128: Ochrona Budynku tel.: (22) 659 07 86 

 obiekt Olszewska 12: Ochrona Budynku tel.: (22) 825 80 34 w. 106  

  



Załącznik nr 1.3 
do Zarządzenia Rektora nr 18/2018 

 

Sposób postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub znalezieniu 

ładunku wybuchowego oraz na wypadek ataku terrorystycznego 

W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku lub znalezieniu podejrzanego ładunku 

(podejrzanego przedmiotu) bez zbędnej zawłoki odsuń się na bezpieczną odległość Pamiętaj jeśli widzisz 

bombę, BOMBA widzi Ciebie. 

Gdy jesteś w bezpiecznej odległości, skontaktuj się z numerami alarmowymi: POLICJA, REKTORAT, 

OCHRONA OBIEKTU 

 

a) Kontaktując się z numerami alarmowymi/policją, podaj: 

 adres z którego dzwonisz, 

 treść rozmowy o podłożeniu ładunku wybuchowego (każdy szczegół może być bardzo istotny, 

niczego nie pomijaj) 

 miejsce i opis przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym, 

 wszystkie informacje, których oczekuje osoba zbierająca od Ciebie wywiad, 

 nie rozłączaj się nigdy jako pierwszy 

 

POLICJA 997, CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) 112 

W godzinach pracy WSEiZ: 

 Rektorat (22) 825 80 34 /35 w.1 

Poza godzinami pracy: 

 Ochrona Budynku (22) 825 80 34/35 

 obiekt Rejtana 16 - Ochrona Budynku tel.: (22) 849 93 55, 

 obiekt Grójecka 128 - Ochrona Budynku tel.: (22) 659 07 86 

 obiekt Olszewska 12 - Ochrona Budynku tel.: (22) 825 80 34 w. 106 

 

Adres poczty elektronicznej, na którą należy zgłaszać informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

rektorat@wseiz.pl  

 

Procedura postępowania – działania na terenie Uczelni 

Rektor (osoba upoważniona) kontaktuje się z ochroną obiektu i zleca jej weryfikację zgłoszenia. 

W przypadku potwierdzenia zagrożenia ochrona uruchamia procedurę ewakuacji obiektu i zabezpieczenia 

terenu obiektu przed dostępem osób trzecich. 

Po przybyciu służb, zarządzanie nad sytuacją kryzysową przejmują przybyłe służby, a wszyscy pracownicy 

i studenci oraz użytkownicy obiektów Uczelni, mają obowiązek podporządkować się decyzjom tych 

organów. 

W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki 

1. Nie otwieraj jej, nie ściskaj ani nie deformuj, 

2. Otworzyłeś, staraj się ją zapakować do foliowego worka i odłóż, 

3. Wyłącz wentylację i klimatyzację, 

4. Wyjdź z pomieszczenia zamykając drzwi, 

5. Natychmiast powiadom przełożonych oraz POLICJĘ, REKTORAT, OCHRONĘ OBIEKTU. 

mailto:rektorat@wseiz.pl


Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego 

Stosuj taktykę tzw. 4 U (Uważaj, Uciekaj, Unikaj, Udaremnij atak) 

1. Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób, aby podjąć zawczasu działania chroniące Cię 

przed zagrożeniem. 

2. Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź. Jeśli możesz to uciekaj najkrótszą drogą schodząc z pola 

strzału na odległość gwarantującą spokojną ocenę sytuacji. Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj 

mijane osoby o zagrożeniu. Gdy znajdziesz bezpieczne miejsce, poinformuj służby o zdarzeniu. 

3. Jeśli ucieczka jest niemożliwa lub zbyt niebezpieczna, ukryj się zabarykaduj pomieszczenie, nie krzycz, 

wycisz telefon, nie oświetlaj się monitorem smartphone. Odsuń się od okien i drzwi. Jeśli kryjówka to 

umożliwia powiadom właściwą służbę. Z kryjówki wyjdź, jeśli ucieczka będzie możliwa i bezpieczna. 

W razie najmniejszych wątpliwości – czekaj. 

4. Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!  

Powiadamiając policję o ataku terrorystycznym poinformuj 

1. Gdzie jesteś 

2. Jeżeli to wiesz – liczbę napastników, 

3. Jeżeli to wiesz – opisz napastników, 

4. Jeżeli to wiesz – podaj ilość potencjalnych ofiar, 

5. Jeżeli to wiesz – podaj ilość i typ broni posiadanej przez sprawców (nie zmyślaj), 

6. Jeśli skończyłeś nie rozłączaj się – poczekaj na instrukcję policjanta. 

 

  



Załącznik nr 1.4 
do Zarządzenia Rektora nr 18/2018 

 

 

Tryb postępowania powypadkowego w WSEIZ 

 

Osoby, które uległy wypadkowi lub będące świadkami zdarzenia, informują niezwłocznie o wypadku:  

 w przypadku pracownika, Dział Kadr: kadry@wseiz.pl  

 

 w przypadku studenta dziekanat właściwy kierunkowi studiów dla: 

 Wydziału Architektury: dziekanata@wseiz.pl  

 Wydziału Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl  

 

Prowadzący zajęcia zapewnia udzielenie pomocy poszkodowanemu i zabezpiecza miejsce wypadku 

oraz informuje o zdarzeniu ochronę obiektu. 

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić 

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oraz do sporządzenia protokołu. 

Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego 

wskutek wypadku z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem. 

Protokół wypadkowy zatwierdza Rektor nie później niż w ciągu 5 dni od daty sporządzenia  protokołu. 

W związku z zaistnieniem wypadku pracownika, w drodze do pracy lub z pracy zespół powypadkowy 

sporządza kartę wypadku stwierdzając, że zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem. 
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