
ZARZĄDZENIE NR 50/Ż013

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGo

z dntaZl czetwcaŻjl3 r.

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

Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnta27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 57Ż z póżn. zm.) w związku z art. ŻŻI,2ŻŻ Kodeksu pracy z Ż6 czerwca
1914 r. (tj. Dz. U. z L998 r. Nr 21, poz. 94 z 1998 t., z późn. zm.)' ustawąz dnta 25 lutego
20II r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz.322 z późn' zm.)
rozporządzeniem Ministra Zdrowta z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018)
rozporządzeniem Ministra Zdrowta z dnia 24lipca 2oI2 r. w sprawie substancji chemicznych,
ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z ŻoIŻ t. poz' 890) zarządza się, co następuje:

$ 1'. Zabrania się w Uniwersytecie Szczecińskim stosowania czynników oraz plocesów pracy
stanowiących szczegóIne zagroŻenie dla zdrowia lub życia pracowników bez uprzedniego
ustalenia stopnia ich szkodliwości i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

$ 2. Wprowadza się w Uniwersytecte Szczecińskim obowiązek uzyskania zgody dziekana,
kierownika jednostki organizacyjnej, dyrektora lub kanclelza na zakup lub wdrożenie
czynników oraz procesów pracy stanowiących szczegóIne zagroŻenie dla zdrowia hlb Życia
pracowników (np. radioaktywnych, wytwarzających promieniowanie jonizujące,
wybuchowych itp.) wykorzystywanych do procesów dydaktycznych i badań naukowych.

$ 3. Zasady zakupu, transportu t magazynowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz
aparatury i sprzętu określa załącznlk nr 1 do niniejszego zatządzenta.

$ 4. Wykazy substancji chemicznych i ich mieszanin zostały Zawarte w załącznlku nr 2 do
niniej sze go zarządzenia.

$ 5. 1. Wzór rejestru pracowników zawodowo narazonych na substancje rakotwórcze,
mutagenne, promieniowanie jonizujące, zagtoŻenia biologiczne gr. 3 i 4 oraz wzór rejestru
wykonywanych prac reguluje załączntk nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. okres przechowywania ww. rejestrów wynosi 40 lat.

S 6.Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


