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Zarządzenie nr 129 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 31 grudnia 2012 roku 

 

w  sprawie: obowiązku dostosowania użytkowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim 

maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

 

 

Na podstawie: 

 art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(j. t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 

1596, z późn. zm.), 

 § 27 ust. 4 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Kierowników jednostek organizacyjnych, w których użytkowane są maszyny, 

zobowiązuję do powołania zespołu, którego zadaniem jest przeprowadzenie oceny 

i  dostosowania maszyn nabytych przed 1 maja 2004 roku do minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Przez maszynę należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia 

oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na 

wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania. 

3. W skład zespołu dokonującego oceny maszyn wchodzą:  

1) pracownik wytypowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

użytkowane są maszyny; 

2) odpowiedni specjaliści posiadający wiedzę i kwalifikacje z zakresu eksploatacji 

i budowy maszyn (inż. elektryk, inż. budowy maszyn); 

3) pracownik obsługujący maszynę, która będzie przedmiotem oceny. 

4. Maszyny stwarzające szczególne zagrożenia dla życia lub zdrowia (np. pilarki, tokarki, 

strugarki, frezarki) winny być ocenione i dostosowane do minimalnych wymagań przez 

podmiot zewnętrzny zawodowo zajmujący się dostosowywaniem maszyn do minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 2 

 

Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuję do współpracy z zespołem i świadczenia 

wszechstronnej pomocy w zakresie doradztwa z dziedziny obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawnych, dostarczenia koniecznych list kontrolnych i innych niezbędnych działań.  



§ 3 

 

Do obowiązków zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 3, należy: 

1) sporządzenie wykazów maszyn użytkowanych w jednostce organizacyjnej; 

2) dokonanie przeglądu każdej maszyny (sprzętu roboczego) pod kątem spełnienia 

minimalnych wymagań w oparciu o przygotowane listy kontrolne; 

3) określenie koniecznych do wykonania działań dostosowawczych lub wydanie opinii 

o spełnieniu przez maszynę wymagań minimalnych; 

4) przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemnego sprawozdania 

z dokonanej oceny maszyn w terminie do 30 czerwca 2013 roku. 

 

§ 4 

 

1. Na podstawie sprawozdania zespołu z dokonanej oceny maszyny, kierownik jednostki 

organizacyjnej winien niezwłocznie wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację 

działań dostosowawczych i określić terminy ich realizacji. W przypadku gdyby koszty 

działań dostosowawczych były ekonomicznie nieuzasadnione, w szczególności 

przekraczały wartość maszyny, kierownik jednostki organizacyjnej winien podjąć decyzję 

o wycofaniu maszyny z użytkowania. 

2. Informacje o podjętych decyzjach, jak również informacje o wykonaniu działań 

dostosowawczych, kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przesłać do 

Inspektoratu BHP w terminie do 30 września 2013 roku. 

 

§ 5 

 

Koszty związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań pokrywa jednostka 

organizacyjna, w której użytkowane są maszyny. 

 

§ 6 

 

1. Bieżącą kontrolę działań wynikających z realizacji niniejszego zarządzenia sprawują 

wyznaczeni pracownicy Inspektoratu BHP. 

2. Nadzór merytoryczny w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem sprawuje 

zastępca kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych, a w jednostkach Collegium 

Medicum – zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


