
REGULAMIN BHP 
 

w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

1. Znajomość podstawowych zasad bhp obowiązuje każdego pracownika jednostki i jest 
warunkiem jego odpowiedzialnej pracy. 

2. Obowiązki pracownika przed przystąpieniem do pracy i rozpoczęciem zajęć ze 
studentami: 
a) posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

związanych z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją, 
b) odbyć obowiązkowe instruktaże i szkolenia, 
c) znać obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym i jednostce regulaminy i procedury 

dotyczące bhp. 
3. Obowiązki nauczyciela akademickiego podczas zajęć ze studentami: 

a) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do 
prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu studentów,  

b) jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa – nauczyciel ma obowiązek 
zgłosić to do kierownika jednostki oraz obiektu w celu usunięcia usterek,  

c) przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych ora z odczynnikami 
chemicznymi w pracowniach nauczyciel powinien zapoznać studentów z zasadami i 
metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy,  

d) nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania zajęć, 
e) podczas żadnych zajęć nauczyciel nie może pozostawić studentów bez opieki,  
f) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą i wiedzą kierownika,  nauczyciel może 

powierzyć sprawowanie nadzoru nad studentem/dyplomantem w zakresie 
wykonywania prostych, nie zagrażających bezpieczeństwu czynności 
laboratoryjnych pracownikowi technicznemu odpowiedzialnemu za nadzorowanie 
pracowni dyplomantów    

g) nauczyciel powinien dbać o przestrzeganie przepisów bhp, czystość, ład i porządek 
w sali ćwiczeń podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. 

h) nauczyciel akademicki ma obowiązek opuścić salę zajęć jako ostatni, sprawdzić 
wszystkie urządzenia, zamknąć pomieszczenie i oddać klucze w sekretariacie 
jednostki.  

4. Powinności nauczyciela akademickiego w przypadku zagrożenia pożarowego 
1) każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych; 
2) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującego w obiekcie;  
3) nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym; 
4) na pierwszych zajęciach studenci powinni zostać zapoznani z regulaminem ppoż., a 

także z: 
a) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
b) planami ewakuacyjnymi,  
c) oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami. 

5. Postępowanie nauczyciela akademickiego podczas wypadku: 
  W sytuacji wypadku studenta w trakcie zajęć nauczyciel powinien: 
1) zapewnić natychmiastową pomoc studentowi, który uległ wypadkowi, 
2) jeśli zachodzi potrzeba, wezwać pogotowie ratunkowe, 
3) zawiadomić niezwłocznie o wypadku kierownika jednostki oraz inspektora BHP UM 

w Lublinie tel. 81 448 51 45 lub emailem bhp@umlub.pl., 



4) zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian. 
6. Powinności nauczyciela akademickiego podczas zajęć terenowych 

Nauczyciel zobowiązany jest: 
1) znać przepisy bhp i regulamin zajęć terenowych; 
2) opracować program i przebieg zajęć i przedstawić kierownikowi jednostki w celu 

uzyskania akceptacji; 
3) zapoznać studentów z programem oraz regulaminem zajęć terenowych; 
4) zabrać odpowiednio wyposażoną apteczkę; 
5) przestrzegać warunków opieki nad studentami: 

a) sprawować ciągły nadzór nad uczestnikami zajęć terenowych, 
b) kontrolować stan liczbowy studentów, szczególnie podczas przemieszczania się, 
c) dyscyplinować uczestników zajęć, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

 

7.  Do obowiązków studentów/uczestników zajęć dydaktycznych należy:  

1) zapoznanie się oraz przestrzeganie instrukcji i regulaminów obowiązujących  w laboratoriach 

i pracowniach specjalistycznych;  

2) przestrzeganie wskazówek udzielanych przez osoby nadzorujące/prowadzące zajęcia;  

3) wykonywanie wyłącznie tych czynności, które wchodzą w zakres ćwiczeń;  

4) wykonywanie czynności, zwłaszcza w czasie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych,  w sposób nie 

stwarzający zagrożenia wypadkowego dla siebie i otoczenia;  

5) uruchamianie urządzeń dopiero po zapoznaniu się z instrukcją oraz po uzyskaniu pozwolenia 

od osoby prowadzącej zajęcia;  

6) niezwłoczne zgłaszanie prowadzącemu zajęcia każdego wypadku, jaki miał miejsce  w trakcie 

zajęć dydaktycznych; 

 7) zgłaszanie osobom prowadzącym zajęcia wszystkich usterek stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia lub życia;  

8) stosowanie środków ochrony indywidualnej tj. odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony 

osobistej; 

9) zapoznanie się z kartami charakterystyki chemicznej stosowanych substancji, 

10) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólne 
przepisy prawa, Regulamin Pracy, Regulamin Studiów i Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
z dnia 12 kwietnia 2019 roku 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

Lublin 2010-02-14 
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