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Zarządzenie nr 51/2022 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 19 września 2022 r. 

 

 

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających 

kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w związku 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie 

zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. nr 

128 poz. 2090) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zwanego dalej 

szkoleniem BHP) dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku 

jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), z wyjątkiem tych 

studentów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w ASP. 

2. Szkolenie BHP jest realizowane w formie prezentacji i kończy się zaliczeniem odnotowywanym 

w systemie informatycznym ASP oraz karcie okresowych osiągnięć studenta przez prowadzącego 

szkolenie. Za zaliczenie szkolenia BHP nie przyznaje się punktów ECTS. 

3. Szkolenie BHP jest przeprowadzane w formie zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy 

e-learningowej. 

4. Program obowiązkowego szkolenia BHP studentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

5. Zasady odbywania szkolenia BHP określa załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. 

6. Informacje dotyczące szkolenia BHP dla osób przyjętych na studia są publikowane na stronie 

internetowej ASP przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 2 

Studentom, którzy rozpoczynają kształcenie na drugim kierunku studiów bądź na kolejnym poziomie 

studiów i w ramach dotychczasowego kształcenia w ASP zaliczyli szkolenie BHP, specjalista ds. BHP 

może przepisać zaliczenie szkolenia BHP w oparciu o kserokopię odpowiedniej strony z indeksu 

zawierającej potwierdzenie zaliczenia szkolenia BHP lub informację o zaliczeniu szkolenia BHP 

w uczelnianym systemie informatycznym. Przypisanie następuje na wniosek studenta. 

 

§ 3 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania instruktażu 



stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem studentów do 

zajęć w pracowniach, warsztatach i laboratoriach. 

2. Tematyka instruktażu jest dostosowana do programu prowadzonych zajęć, specyfiki wyposażenia 

pracowni, warsztatów oraz sal laboratoryjnych i powinna uwzględniać: 

1) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń 

2) rodzaje prac i procesów o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia 

3) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia 

4) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi 

5) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 90 Rektora ASP z dnia 16 września 2020 r. w sprawie w sprawie szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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        Kanclerz 


