Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 24/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
m. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH
§ 1.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach (dalej: Uczelnia lub AWF Katowice), inne osoby
pobierających naukę albo odbywające zajęcia praktyczno-techniczne w Uczelni oraz osoby
wykonujących na rzecz Uczelni prace społeczno – użyteczne (dalej: inne osoby).
Rozdział I
Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz studentów w zakresie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 2.
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, studenta oraz innych osób jest znajomość
i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 3.
Wszyscy nauczyciele akademiccy zobowiązani są:
a. wykonywać każdą pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wytycznych.
b. brać udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystępować do
wymaganych egzaminów sprawdzającym.
c. poddawać się wymaganym badaniom lekarskim: okresowym i kontrolnym.
d. dbać o należyty stan powierzonego sprzętu, maszyn i urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu
pracy.
e. sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów, czy stan
techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, wyposażenie w środki gaśnicze,
ogólny stan pomieszczeń, laboratorium lub pracowni specjalistycznej, a także dróg
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ewakuacyjnych, dojść, przejść nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów.
f. usuwać wszelkie dostrzeżone braki i błędy z zakresie bhp, jeśli usunięcie ich we własnym
zakresie jest możliwe lub niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki organizacyjnej
zauważone zagrożenia życia lub zdrowia studentów.
g. przerwać zajęcia, gdy stan budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiału itp.
zagraża studentom lub innym osobom.
h. zapoznać studentów z zasadami i wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy przed
przystąpieniem do wykonywania zaplanowanych zajęć.
i. kontrolować przestrzeganie przez studentów obowiązujących w danym pomieszczeniu,
pracowni, laboratorium regulaminów porządkowych i instrukcji bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz sprawować ciągłą opiekę i nadzór nad wszystkimi studentami w trakcie
prowadzonych zajęć.
j. W razie wypadku studenta udzielić pierwszej pomocy i postępować zgodnie z zarządzeniem
Rektora nr21/2013 z dnia 19 czerwca 2013

w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania

wypadków studentów AWF w Katowicach.
k. W razie wypadku pracownika udzielić pierwszej pomocy i postępować zgodnie
z zarządzeniem Rektora nr 23/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie zgłaszania i
ewidencjonowania wypadków przy pracy w AWF Katowice.
l. dopilnować, aby w pomieszczeniach Uczelni, a w szczególności w laboratoriach,
pracowniach

specjalistycznych, dziekanatach i sekretariatach znajdowały się apteczki

wyposażone w materiały medyczne oraz instrukcję pierwszej pomocy.
§ 4.
Niezależnie od obowiązków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu nauczyciele wychowania
fizycznego obowiązani są:
a. Każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, kontrolować stan sali gimnastycznej, boiska lub
innego terenu, na którym zajęcia te mają być prowadzone.
b. Kontrolować stan sprzętu i urządzeń gimnastycznych i sportowych, zarówno przed
rozpoczęciem jak i w czasie zajęć, dotyczy to m.in. prawidłowości przymocowania do
podłoża bramek i zabezpieczenia masztów przed przewróceniem.
c. Stosować niezbędne środki ostrożności mające na celu bezpieczne wykonywania przez
studentów ćwiczeń gimnastycznych, zgodnie z wymogami programowymi i praktyką
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zawodową.
d. Sumiennie nadzorować i nie pozostawiać bez opieki studentów podczas wykonywania
ćwiczeń, różnych zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych.
e. Wyłączyć z zajęć lub ich części, studentów, których kondycja fizyczna lub psychiczna
w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa, a studentów, których
stan zdrowia budzi zastrzeżenia, kierować na badania lekarskie (w czasie zajęć zwracać
uwagę na stopień przygotowania, wydolność i sprawność fizyczną studenta, dobierając
dla niego odpowiednie ćwiczenia).
f. Nie wydawać ćwiczącym sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty,
może stwarzać zagrożenie (tj. dysk, kula, młot, oszczep, szpada, tyczka) oraz nie
dopuszczać do zajęć na boisku wówczas, gdy nie ma zapewnionego odpowiedniego
nadzoru.
§ 5.
Niezależnie od obowiązków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu nauczyciele zajęć
prowadzonych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych obowiązani są do:
a. Kontrolowania przed zajęciami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń
pracowni i laboratoriów w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych usterek i zagrożeń.
b. Zwracania szczególnej uwagi na ścisłe przestrzeganie przez studentów ustalonych zasad
obsługi i użytkowania urządzeń o napędzie mechanicznym, przenośnych odbiorników
prądu, sprzętu do obróbki termicznej, a także odczynników i aparatury chemicznej.
c. Systematycznego przeprowadzania instruktażu w zakresie stosowania bezpiecznych metod
pracy i nadzorowanie ich stosowania podczas zajęć.
d. Dopilnowania, aby studenci posiadali i stosowali niezbędne atestowane środki ochrony
osobistej oraz odpowiednią, zgodną z obowiązującymi normami odzież ochronną w trakcie wykonywania zajęć i ćwiczeń.
§ 6.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące
przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym,
szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz
powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo
pracy. Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w
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naprawie powinny być wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposób uniemożliwiający ich uruchomienie).
§ 7.
Za bezpieczeństwo studentów podczas prowadzonych zajęć odpowiada osoba prowadząca
zajęcia.
§ 8.
1.

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego obowiązani są znać i przestrzegać Regulamin
Studiów oraz przepisy wewnętrznie obowiązujące w AWF (np. instrukcji bezpieczeństwa
sali/pracowni, w której odbywają się zajęcia).

2.

Ponadto każdy student zobowiązany jest:
a. poddać się badaniom lekarskim, jeśli są one przewidziane dla danego kierunku
studiów,
b. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w instruktażach przed rozpoczęciem zajęć,
c. brać udział w zajęciach w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
przestrzegać wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń prowadzącego
zajęcia,
d. używać

odzieży

ochronnej

oraz

sprzętu

ochrony

osobistej

zgodnie

z przeznaczeniem –jeśli jest to przewidziane dla danego rodzaju zajęć,
e. dbać o należyty stan techniczny urządzeń i sprzętu oraz utrzymywać ład i porządek
w miejscu zajęć,
f. w żadnym wypadku nie naprawiać samodzielnie urządzeń i sprzętu. W razie
zauważenia usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzenia, wyłączyć
urządzenie spod napięcia, oznakować napisem: „Uwaga, urządzenie uszkodzone!"
i zgłosić usterkę prowadzącemu zajęcia,
g. zgłaszać prowadzącemu zajęcia zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz każdy
zauważony wypadek,
h. znać sposoby udzielania pierwszej pomocy,
i. znać przepisy postępowania na wypadek pożaru oraz zasady obsługi
podręcznego sprzętu p.poż.
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§ 8.
1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/96 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 1996 roku w obiektach AWF Katowice obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
2. Ponadto wprowadza się zakaz spożywania posiłków w pobliżu stanowisk pracy
z komputerami, mikroskopami, izotopami, chemikaliami i innymi czynnikami szkodliwymi
dla zdrowia.
§ 9.
Obowiązki zawarte w powyższych przepisach mają odpowiednie zastosowanie także do
pozostałych jednostek organizacyjnych powołanych na Uczelni oraz do samodzielnych
stanowisk pracy, osób kierujących ośrodkami, domami studenckimi, biurami organizacji
związkowych, a także organizacji studenckich, sportowych i kulturalnych działających na
terenie Uczelni.

