
Zarządzenie nr 12/XVI R/2022  

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia  27 stycznia  2022 r.  

w sprawie sposobu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów w trakcie zajęć 

na terenie Uniwersytetu Medycznego oraz sposób ich dokumentowania 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia  

w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2090), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Student, który uległ wypadkowi podczas zajęć organizowanych na terenie Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu, zwanego dalej „UMW”, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, 

powinien poinformować niezwłocznie o wypadku prowadzącego zajęcia oraz złożyć 

zawiadomienie o wypadku w Dziale Spraw Studenckich. Wzór zawiadomienia stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Nauczyciel akademicki lub inna osoba, prowadzącą zajęcia ze studentami, zwany dalej 

„prowadzącym zajęcia”, w razie zaistnienia wypadku obowiązany jest zgłosić niniejsze 

zdarzenie do Działu Spraw Studenckich – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  

do zarządzenia.  

§ 2 

Wypadkiem studenta w trakcie zajęć na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które nastąpiło 

w związku oraz podczas trwania zajęć na terenie Uczelni. 

§ 3 

1. Prowadzący zajęcia zapewnia poszkodowanym pierwszą pomoc i podejmuje niezbędne 

działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie.  

2. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku prowadzący zajęcia  

ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: 

1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; 



2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, 

które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane; 

3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych,  

jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek  

lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. 

§ 4 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień, o których mowa w § 1 Dział Spraw Studenckich 

informuje Inspektorat BHP o wypadku podczas zajęć. 

2. Inspektorat BHP analizuje okoliczności i przyczynę wypadku oraz sporządza notatkę  

z podjętych działań, przekazując dokumentacje do Działu Spraw Studenckich. 

3. Na podstawie dokumentów wymienionych w  § 1  oraz § 4 ust. 2, Dział Spraw Studenckich 

prowadzi rejestr wypadków studentów podczas zajęć wraz z opisem podjętych czynności  

i przekazuje informację o zdarzeniu do Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki oraz Dziekana 

właściwego wydziału.  

4. W przypadku konieczności wykorzystania OC Uczelni, Dział Spraw Studenckich informuje 

studenta o ścieżce postępowania, a następnie kompletuje dokumenty wymagane przez 

Ubezpieczyciela.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
Według rozdzielnika 

AN 


