ZARZĄDZENIE nr 44/2017
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie : zgłaszania, trybu postępowania oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaistniałych w czasie
zajęć dydaktycznych
Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.
z 2016r poz. 1842 z późn.zm.); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 lipca 2007r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. nr 128 poz. 897); rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.
nr 105 poz. 870); art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. poz.1666 z
późn.zm.); ustawy z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 737); ustawy z dnia 30
października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1242 z późn.zm.)
Zarządzam, co następuje:
§1
Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów, doktorantów stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
§2
Definicje:
1. Przez wypadek studenta lub doktoranta należy rozumieć zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną
zewnętrzną, powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas zajęć dydaktycznych
organizowanych przez uczelnię na jej terenie lub poza nim oraz w czasie odbywania praktyki
przewidzianej organizacją studiów lub nauki, jeśli studenci znajdują się lub powinni znajdować
się w tym czasie po opieką i nadzorem nauczyciela akademickiego
2. Za wypadek śmiertelny uważa się wypadek w wyniku, którego nastąpiła śmierć w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
3. Za wypadek ciężki – uważa się wypadek w wyniku, którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała,
takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub
zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy,
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
4. Za zbiorowy wypadek uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co
najmniej 2 osoby
§3
Tryb postępowania:
1. Osoby, które uległy wypadkowi lub były jego świadkami, informują niezwłocznie o wypadku
nauczyciela prowadzącego zajęcia

2. Nauczyciel akademicki lub inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami, w razie zaistnienia
wypadku są zobowiązane do:
a. Udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu studentowi, zapewnienia
dostępu do fachowej pomocy medycznej (wezwanie pogotowia ratunkowego, skierowanie
do lekarza)
b. W przypadku, gdy wypadek miał miejsce z użyciem urządzeń, sprzętu sportowego –
zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych
c. Niezwłocznie poinformować pracownika inspektoratu BHP/P.poż o zaistniałym wypadku –
telefonicznie i pisemnie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
d. Poinformować poszkodowanego studenta o obowiązku zgłoszenia się do Inspektoratu
BHP/P.poz. w terminie do 7 dni w celu złożenia wyjaśnień potrzebnych do sporządzenia
protokołu powypadkowego
e. Pracownik Inspektoratu BHP/P.poż. jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Rektora
o każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku studentów oraz zgłosić takie
zdarzenie do właściwego inspektora pracy i prokuratora.
§4
Komisja powypadkowa:
1. Okoliczności i przyczyny wypadków studentów i doktorantów ustala zespół powypadkowy
w składzie:
a. Uprawniony pracownik Inspektoratu BHP/P.poż.
b. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
2. Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
wypadkową zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
3. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenta, doktoranta zatwierdza Rektor
(wypadki ciężkie, zbiorowe, śmiertelne) pozostałe – Dziekani odpowiednich Wydziałów
4. Wszyscy pracownicy i studenci na żądanie prowadzących postępowanie wyjaśniając są
zobowiązani udzielić wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku
§5
Inspektorat BHP/P.poż jest obowiązany do:
1. Prowadzenia ewidencji wypadków studentów ( na podstawie posiadanej dokumentacji)
2. Przechowywania dokumentacji powypadkowej przez okres 10 lat
3. Przygotowania zaleceń do kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie dokonanych
ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku dotyczących zastosowania właściwych środków
profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny
nauki

4. Sporządzania corocznej analizy przyczyn i okoliczności wypadków studentów i przekazania jej
do wiadomości Rektora
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
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