
Zarz. 233/XVI R/2021 

zm. 282/XVI R/2021 

Zarządzenie nr 233/XVI R/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 1 października 2021 r. 

 w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów doktorantów, uczestników 

studiów doktoranckich, uczestników wszystkich form kształcenia podyplomowego 

„Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV” 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 159) zarządzam, co 

następuje:  

§ 1 

Wprowadza się „Procedurę postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem  

HIV, HBV, HCV”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Procedurą objęci są:  

1) pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podczas wykonywania 

obowiązków służbowych,  

2) studenci i doktoranci podczas odbywania zajęć dydaktycznych oraz praktyk 

zawodowych, 

3) uczestnicy kształcenia podyplomowego, w tym kształcenia specjalizującego. 

§ 3 

Nadzór nad przestrzeganiem procedury sprawują:  

1) Inspektorat BHP, do obowiązków którego należy prowadzenie rejestru ekspozycji 

zawodowej dla pracowników Uczelni,  

2) Dział Spraw Studenckich, który prowadzi rejestr dotyczący studentów i uczestników 

studiów doktoranckich oraz uczestników kształcenia podyplomowego  (wzór rejestru 

określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).  

§ 4 

Nadzór nad wdrożeniem procedury sprawują:  



1) w stosunku do pracowników i uczestników studiów doktoranckich odpowiednio 

bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki,  

2) w stosunku do studentów oraz uczestników kształcenia podyplomowego - osoba 

wskazana przez Dziekana.   

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 130/XV R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich „Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na 

zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV”.  

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z upoważnienia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. NAUKI 
prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

Otrzymują: 

według rozdzielnika   

AN 


