ZARZĄDZENIE Nr 46/2019
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 21 października 2019 roku
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Na podstawie:

-

§1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 r. poz. 2090),

-

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 737; ze
zm.),

-

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1205),

-

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 nr 105 poz. 870),

zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
którym ulegli studenci w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
§ 2.
Przez wypadek studenta należy rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas zajęć organizowanych przez uczelnię na
jej terenie lub organizowanych przez uczelnię poza jej terenem.
§ 3.
1. Student, który uległ wypadkowi powinien, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
poinformować niezwłocznie o zdarzeniu prowadzącego zajęcia, który jest zobowiązany do
udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
2. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić właściwemu Dyrektorowi
Instytutu każdy wypadek, któremu uległ student podczas zajęć organizowanych przez
Uczelnię. Dyrektor Instytutu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zaistniałym
zdarzeniu służbę bhp.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3, ust. 2 winno być złożone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.
1. Postępowanie wyjaśniające polegające na ustaleniu okoliczności oraz przyczyn wypadku
studenta, przeprowadza powołany zespół powypadkowy (zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy).
2. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – zespół powypadkowy sporządza – nie
później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku – protokół
powypadkowy.
3. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony w p. § 4
ust. 2, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego
opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.
4. Zespół powypadkowy zobowiązany jest zapoznać studenta z treścią protokołu
powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
§ 5.
Służba bhp prowadzi ewidencję wypadków studentów PWSZ w Głogowie.
§ 6.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
powstałych w szczególnych okolicznościach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 737; ze zm.) oraz
odpowiednio rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 870).
§7
Traci moc Zarządzenie nr 2/2007 Kanclerza PWSZ w Głogowie z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 46/2019 r.
z dnia 21 października 2019 r.

Zawiadomienie o wypadku studenta podczas zajęć organizowanych
przez PWSZ w Głogowie
Głogów, dnia ...................................................................
Imię i nazwisko poszkodowanego studenta: ....................................................................
Kierunek studiów/rok studiów: ....................................................................
Imię i nazwisko zgłaszającego:......................................................................

1. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy poszkodowanego studenta
………………………………………………………………………………………………
2. Data i godzina wypadku
……………………………………………………………………………………………….
3. Miejsce wypadku
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Skutki wypadku
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Świadkowie wypadku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Zwięzły opis zdarzenia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis studenta: ………………………………………….
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