
ZARZĄDZENIE NR 1 09/20 1 2

REKTORA LINIWERS YTETU SZCZECINSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r"

w sprawie wypadków' którym ulegli studenci, doktoranci i praktykanci Uniwersytetu
S zczecińskie go podcz as zaj ęc dydaktycznych i praktyk organizowan y ch pt zez Uczelnię

Na podstawie ałt.66 ust. 2 ustawy z dniaŻ7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.
Dz" U. z 201Ż, poz. 572, ze zm') w związku z $ 15 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy w
uczelniach( Dz.U. Nr 128, poz" 897) zarządza się, co następuje:

$1

1. okoliczności i przyczyny wypadku bada zespół powypadkowy' którego skład określa
dziekan lub kierownik jednostki.

2" Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza kartę
wyp adku, którą zatwi er dza dzi ekan lub kierownik j edno stki.
(Wzór karty wypadku studenta, doktoranta, prak1ykanta stanowi załącznlk w 1 do
nini ej sze go zar ządzerlia.)

$2

Prowadzący zajęcia zobowtryany j est do :

1. Zorganizowania natychmiastowej pomocy studentowi, doktorantowi, praktykantowi,
który uległ wypadkowi.

2" Niezwłocznego zgłoszenia wypadku we właściwym dziekanacie i Inspektoracie BHP
i OP US.

3. Spisania oświadczenia zawterającego dane osobowe studenta, doktorarrta, praktykanta
oraz okoliczności wypadku'
(Wzór oświadczenia stanowi załącznlk rrr 2 do niniejszego zarządzenia.)

$3

Zobowięuje się kierowników dziekanatów do prowadzenia ewidencji qpadków którym
ulegli studenci' doktoranci, praktykanci podczas zajęć dydaktycznych lub praktyk
organizowanychptzez Uniwersytet Szczeciński, na terenie Uczelni i poza jej terenem.
(Wzór rejestru stanowi zil.ączntk nr 3 do niniejszego zarządzenia.)

$4

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zobowlązana jest do udzielenia studentowi,
doktorantowi, praktykantowi pomocy w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego od
ubezpieczyciela.



Inspektorat BHP i OP
powstałych wypadków,
profilaktycznych"

$s

US przedkłada Rektorowi
ich przjczyrry wraz z

US w rocznym sprawozdaniu liczbę
informacją o podjęĘch działaniach

$6

Zarządzenie stosuje się do studentów, doktorantów, praktykantów wszystkich form studiów
prowadzonych w Uniwersy.tecie Szczecińskim, atakŻe osób odbyłvających zajęcia praktyczno-
techniczne w Uczelni"

$7

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załączniknr 1 do Zarządzenia
Rektora US Nr l09l20lŻ

( pieczątka zakładu pracy ) Szczecin , dnia

KARTA WYPADKU
sruDBNTA, A CZESTNTKA STUDIOW DOKTORANCKTCH,

PRAKTYKANTA

I " Nazwa uczelni :

2' Imię i nazwisko poszkodowanego:

Data urodzenia: ... Adres zamieszkania: ". ". ".

Rok studiów: .'......." Wydział:

Kierunek studiów:

3. Rodzaj zajęó lub czynności wykon1.wane podczas wypadku:

4. Szkolenie: tak, nie

( właściwe podkreślió )

data szkoleniabhp : ."..".

5. Rodzaj badań lekarskich- (wstępne , okresowe )- data ostatniego badania:

6.Datawypadku: godzina: ... miejsce zdarzenia:

7. Rodzaj doznanych obrażeń:
czy wypadek spowodował śmieró - tak, nie * 

"

8. Czas trwania zwolnienia lekarskiego od ...... ... .... do

9. Szczegółowy opis wypadku:



1 1. Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu:

(imię i nazłisko, data urodzenia, imiona rodziców)

1 2. Świadko wie zdaruenia
Imię i nazwisko 'data i miejsce urodzenią imiona rodziców świadków wypadku :

1.

Ż.

Zatvłierdzam'.

(Dziekan Wydziatu)



( pieczątka zatładu pracy )

Załączniknr 2 do Zaruądzenia
Rektora US Nr l09lŻ0r2

Szczecin, dnia

oŚwIADcZENIE
STUDENT A I D OKT ORANTAIPRAKTYKANTA

NAZWA UCZELNI:

DANE OSOBOWE:

1 . Imię i nazwisko poszkodowanego: ......'....

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania: ...............

Rok studiów: ".".."..'"'.."' Wydział:

Kierunek studiów:

2. Rodzaj zajęó lub czynności wykonywane podczas wypadku:

3.Datawypadku: "........godzina:... miejsce zdarzenta:

4. Rodzaj doznanych obrażeń:

5 " Szczegołowy opis wypadku:

1 0. Prowadz ący zajęcia:



1" Imię i nazwisko:

Z. Data i miejsce urodzenia:

3' Imiona rodziców:

4. Wydział:

11" Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu

i2' Świadkowie wypadku:

1"

Ż.

Za'ł.wierdzam:

(Dziekan Wydziatu)

( przedstawiciel dziekana )

( prowadzący zajęcia)

*-niepotrzebne skreślić



Załączniknr 3 do Zarządzenia
Reklora US Nr 109l20IŻ

REJESTR WYPADKoW STUDENTÓW, DoKToRANTÓW PRAKTYKANToW

Rej e str powinien za-w ier aó :

1. Imię i nazwisko poszkodowanego sfudentą dokloranta, prakĘkanta

2. Miejsce i datę wypadku,

3 ' Informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego'

4' Datę sporządzenia,,KarĘ Wypadku'',

5" Stwierdzenie, czy wpadek jest wypadkiem podczas zajęó, praktyki

6' kótki opis okoliczności wypadku


