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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
DO-0130/66/2005 
 

 
 
 

Zarządzenie nr 66 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 21 listopada 2005 roku 
 

 w sprawie:  ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy procesach  
wymagających  stosowania substancji niebezpiecznych 

 
Na podstawie: 

1/ Ustawy z dnia 26.06.1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 
z późn. zm.) 

2/ Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169 z 2003 roku, poz. 1650), 

3/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 
2002 roku, poz. 690 z późn. zm.), 

4/ Rozporządzenia MSW z 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 z 2003 roku, poz. 
1138),  

5/ Rozporządzenia MGPiPS z 29.05.2003 roku w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107 z 
2003 roku, poz. 1004) 

6/ Ustawy z 11.01.2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 z 2001 
roku, poz. 81 z późn.zm.), 

7/ Rozporządzenia MGPiPS z 5.07.2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168 z 2004 roku, poz. 
1762), 

8/ Rozporządzenia MZ z 28.09.2004 roku w sprawie postępowania w celach naukowych ze 
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich prekursorami grupy I-R 
(Dz.U. Nr 236 z 2004 roku, poz. 2370), 

9/ Ustawy z 13.09.2002 roku o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175 z 2002 roku, 
poz. 1433 z późn. zm.), 

10/ Ustawy z 12.07.1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 66 z 1999 roku, 
poz. 751 z późn. zm.),  

11/ Ustawy z 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75 z 1997 roku, 
poz. 468 z późn. zm.), 

12/ Ustawy z 27.04.2001 roku o odpadach. (Dz.U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 628 z późn. zm.), 
13/ Rozporządzenia MGPiPS z 23.12.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu 
i magazynowaniu karbidu (Dz.U. Nr 7 z 2004 roku, poz. 59), 
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14/ Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.07.2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 z 2002 roku, poz.  
1021) 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wprowadzam do użytku służbowego: 
1) instrukcję ogólną przy stosowaniu środków chemicznych, stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, 
2) instrukcję bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac naukowych 

i dydaktycznych, stanowiącą załącznik nr 2, 
3) instrukcję bezpieczeństwa przy stosowaniu butli ciśnieniowych, stanowiącą załącznik nr 3. 

 
§ 2 

  
Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do: 
1) przestrzegania postanowień zawartych w instrukcjach, 
2) zapoznania podległych pracowników z treścią instrukcji.  

 
§ 3 

 
Traci moc zarządzenie nr 1 Rektora UJ z dnia 3 stycznia 1994 roku w sprawie 
gospodarowania substancjami trującymi w jednostkach organizacyjnych Uczelni. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Karol Musioł 
Otrzymują: 
– Prorektorzy UJ 
– Dziekani:  

– Wydziału Biologii Nauk o Ziemi 
– Wydziału Biotechnologii 
– Wydział Chemii  
– Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
– Wydziału Lekarskiego 
– Wydziału Farmaceutycznego 
– Ochrony Zdrowia 
z prośbą o przekazanie podległym jednostkom  

– Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 
– Archiwum 
– Biblioteka Jagiellońska 
– Muzeum 
– Kanclerz UJ 
– Drukarnia UJ 
– Pion Techniczny 
– Dział Administracyjno-Gospodarczy 
– administratorzy obiektów 
– Inspektorat BHP  


