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Zarządzenie nr Zarządzenie nr Zarządzenie nr Zarządzenie nr 1111////2020202011119999    
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

z dnia 26 stycznia 2019 roku    
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Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieWyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieWyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieWyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie    

W odniesieniu do art. 23 ust.1, art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), w związku z § 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090) zarządzam, co następuje 
    

§ 1 

Wprowadza się zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia osób przebywających na terenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [załącznik  
nr 1 do Zarządzenia 1/2019]. 
 

§ 2 

Wprowadza się sposób dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu [załącznik  
nr 2 do Zarządzenia 1/2019]. 
 

§ 3 

Zobowiązuje się osoby pełniące funkcje kierownicze w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
do egzekwowania od podległych pracowników, studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy 
podyplomowych zapisów, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia 1/2019. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


