
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 109 Rektora UMK 

z dnia 12 lipca 2013 r.  
 
 

Obowiązki kierowników i pracowników jednostek Collegium Medicum UMK  
w zakresie sprawozdawczości i zasad rejestrowania substancji chemicznych,  

ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,  

a także ochrony zdrowia pracowników narażonych zawodowo na te czynniki 
 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Collegium Medicum, w których stosowane są 

substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy są zobowiązani do: 

 
1) opracowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a, informacji o substancjach 

chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w celu sporządzenia: 
a) rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie 

z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,  

b) rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach, o których mowa w lit. a,  
c) oceny narażenia; 

2) przekazywania dokumentów, o którym mowa w pkt 1, corocznie w terminie  
do 10 grudnia do Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM; 

3) podejmowania działań i środków ograniczających poziom narażenia, w tym: 
a) zapewnienia środków ochrony indywidualnej i ich używania w celu ograniczenia 

narażenia,   
b) organizowania pracy w sposób minimalizujący narażenie zdrowia podległych 

pracowników oraz studentów, 
c) szkolenia podległych pracowników w zakresie ryzyka dla zdrowia, jakie wynika                 

z oceny narażenia zawodowego. 
 
2. Pracownicy Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM zobowiązani są do: 

 
1) prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania  

w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, na podstawie danych 
przekazywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Collegium Medicum 
UMK zgodnie z ust. 1 pkt 2, oraz przechowywania tego rejestru przez okres 40 lat; 

2) przekazywania właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy, corocznie w terminie do 15 stycznia, informacji  
o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w Collegium Medicum 
UMK; 

3) zapoznania lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami Collegium 
Medicum UMK z warunkami pracy oraz z informacją w zakresie rodzaju i wielkości 
narażenia pracowników na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; 

4) na wniosek lekarza, w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian             
w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia 
zawodowego na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników  
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  
– spowodowania zlecenia dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników 
narażonych w podobny sposób oraz spowodowania weryfikacji uprzedniej oceny 
narażenia zawodowego. 


