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ZARZĄDZENIE NR 42 

REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ  

z dnia 30 września 2021 r. 

 

w sprawie procedur postępowania mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wi-

rusa SARS-CoV-2 w Akademii Sztuki Wojennej w warunkach epidemii 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r.,  

poz. 1131), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego  

w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2021 r., poz. 1133), art. 46b pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1845  

z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 

2021 r., poz. 861, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 oraz ust. 8 pkt 37 Statutu Akademii Sztuki Wojennej 

wprowadzonego decyzją Nr 353/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Sztuki Wojennej oraz Wytycznych Głównego Inspektora Sa-

nitarnego Wojska Polskiego z dnia 25.05.2021 r. dotyczących działań profilaktycznych w celu ogra-

niczenia zachorowań na COVID-19  

w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelnia wojskowa, centra i ośrodki szkolenia) pro-

wadzących szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii,  

a także z Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 31 grudnia 

2020 r. w sprawie wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce CO-

VID-19 w resorcie obrony narodowej (wobec żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej) 

oraz ich Aneksem z dnia 05.02.2021 r., a także Zalecenia z dnia 12 marca 2021 r. Głównego Inspek-

tora Sanitarnego Wojska  

Polskiego dotyczące ruchu żołnierzy i personelu Sił Sojuszniczych, Partnerstwa dla Pokoju oraz kra-

jów partnerskich na terytorium Polski – COVID-19 (opracowane w języku polskim i w języku angiel-

skim) oraz pisma Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodo-

wej  

Nr 1276/DSW/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji formularza wywiadu epidemio-

logicznego, zarządza się co następuje:  

§ 1. 

1. W czasie realizacji zadań w działalności służbowej postępować zgodnie z: 

1) zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego; 

 
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 



2 

 

2) niniejszym zarządzeniem, w tym ustanowionymi „Zasadami postępowania w ASzWoj podczas 

prowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epi-

demii” (Zał. Nr 1), „Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia obja-

wów chorobowych SARS-CoV-2 u żołnierza/pracownika/studenta/osoby biorącej udział w 

szkoleniu/kursie  

w Akademii Sztuki Wojennej” (Zał. Nr 2), „Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia  

lub stwierdzenia objawów chorobowych SARS-CoV-2 u studenta cywilnego Akademii Sztuki 

Wojennej” (Zał. Nr 3) oraz „Planem sytuacyjnym Akademii Sztuki Wojennej (Zał. Nr 4). 

 

§ 2. 

Prorektora ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej czynię odpowiedzialnym za koordy-

nację  

i nadzór nad realizacją całości przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem COViD-19. 

§ 3. 

1. W zakresie przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem COViD-19 wszystkie osoby funk-

cyjne  

i kierujące jednostkami organizacyjnymi Akademii Sztuki Wojennej (zwanej dalej również Aka-

demią lub ASzWoj) obowiązuje zasada DDM (Dystans społeczny, Dezynfekcja, Maseczki 

ochronne), która jest podstawą działań prewencyjnych i odpowiedzialności za siebie i innych. 

2. Za organizację procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi procedurami związanymi z 

przeciwdziałaniem COViD-19, stosownie do realizowanej formy kształcenia/szkolenia odpowie-

dzialni są  

kierownicy jednostek organizacyjnych, w których realizowane są przedsięwzięcia dydaktyczne.  

3. Kierującym wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Akademii polecam: 

1) zapewnić bezpieczne warunki służby i pracy podległym żołnierzom i pracownikom oraz bez-

pieczne warunki kształcenia/szkolenia studentom/kursantom cywilnym i wojskowym, a także 

nauczycielom w podległych jednostkach organizacyjnych; 

2) realizować bieżące zabezpieczenie materiałowo-techniczne procesu dydaktycznego w oparciu 

o zapotrzebowania składane do Pionu Kanclerza, zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komen-

danta Nr 15  

z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zabezpieczenia logistycznego działalności bieżącej  

w Akademii Sztuki Wojennej (z późniejszymi zmianami); 

3) na trzy dni przed rozpoczęciem określonej formy kształcenia i szkolenia umieszczać w roz-

kazie dziennym zadania dla wyznaczonych opiekunów kierunków studiów (bez podawania 

imiennego wykazu studentów), kursów i szkoleń w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 

COViD-19; 

4) zapoznawać podległych żołnierzy, pracowników, nauczycieli, kursantów, studentów i uczest-

ników innych form kształcenia i szkolenia realizowanych w Akademii z niniejszym zarządze-

niem przed rozpoczęciem kształcenia/szkolenia, w tym szczególnie z procedurami postepo-

wania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 (stanowiącymi załącznik do zarzą-

dzenia, które udostępnić przed rozpoczęciem roku akademickiego) oraz zapewnić przestrze-

ganie ich w podległych komórkach organizacyjnych; 

5) w sytuacji podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej u podległych żołnierzy,  

pracowników i studentów/kursantów bądź innych zdarzeń związanych z COViD-19 natych-

miast powiadomić: 

a) Prorektora ds. wojskowych poprzez Oficera Dyżurnego, 

b) Kierownika Ambulatorium ASzWoj, 

c) podjąć działania zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 2 lub 3. 
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4. Nauczyciele, wykładowcy odpowiedzialni są za: 

1) przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakoń-

czeniu zajęć ze szkolonymi poprzez: 

a) mycie i dezynfekcję rąk, 

b) zakrywanie ust i nosa zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach powszechnie obo-

wiązującego prawa, 

c) zachowanie obowiązującego dystansu społecznego; 

2) dbanie o bezpieczeństwo studentów/kursantów poprzez: 

a) egzekwowanie zachowania obowiązującego dystansu pomiędzy szkolonymi oraz po-

między szkolonym a wykładowcą w trakcie zajęć, 

b) zwracanie szczególnej uwagi na dezynfekcję rąk przez studentów/kursantów oraz zakry-

wanie ust i nosa zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązują-

cego prawa; 

3) przestrzeganie zasad częstego wietrzenia sal wykładowych/laboratoriów w czasie przerw 

oraz po zakończeniu zajęć; 

4) niedopuszczanie do przebywania w czasie zajęć osób postronnych. 

5. Opiekunowie poszczególnych kierunków studiów, kursów i szkoleń odpowiedzialni są za: 

1) nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników studiów, szkoleń i kursów zasad bezpieczeń-

stwa przeciwepidemicznego: 

a) podczas przyjęcia do Akademii, 

b) w trakcie przemieszczania się, w miejscach zakwaterowania oraz podczas posiłków na 

stołówce wojskowej, 

c) podczas przerw pomiędzy zajęciami zgodnie z planem studiów, kursów i szkoleń; 

2) monitorowanie sytuacji związanej z możliwością wystąpienia zakażenia COViD-19 lub kon-

taktem z osobą zakażoną wśród uczestników studiów, kursów i szkoleń; 

3) niezwłoczne przekazywanie informacji oficerowi dyżurnemu Akademii w sytuacji zakażenia 

bądź pojawienia się objawów chorobowych wśród uczestników studiów, kursów i szkoleń; 

4) przekazywanie wypełnionych ankiet epidemiologicznych oraz oświadczeń do Ambulatorium  

Akademii w pierwszym dniu roboczym po przybyciu uczestników studiów, kursów i szkoleń.  

W przypadku gdy Ambulatorium jest nieczynne – ww. dokumenty przekazać do punktu po-

dawczego na biurze przepustek; 

5) udzielanie szczegółowych instruktaży nowoprzybyłym studentom, kursantom i szkolonym w 

zakresie przestrzegania procedur dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2 w Akademii. 

6. Pracownicy administracyjni odpowiedzialni są za: 

1) przestrzeganie zasad dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, zakrywanie ust i nosa w czasie 

codziennej działalności służbowej oraz podczas przyjmowania interesantów spoza Akademii, 

zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa; 

7. Gospodarze budynków odpowiedzialni są za: 

1) wyznaczenie, przygotowanie i wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfe-

kujący pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku podejrzenia 

lub stwierdzenia objawów chorobowych; 
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2) wyznaczenie przy wejściu do budynków, sal wykładowych, w pomieszczeniach sanitarno-hi-

gienicznych, pomieszczeniach socjalnych punktów do dezynfekcji rąk i bieżące uzupełnianie 

środków dezynfekcyjnych; 

3) zapewnienie żołnierzom i pracownikom ASzWoj środków ochrony indywidualnej (maseczki 

ochronne, rękawice jednorazowe) oraz środków do dezynfekcji rąk (płyny dezynfekcyjne). 

Dodatkowo zapewnienie nauczycielom / wykładowcom przyłbic ochronnych, stosownie do 

zgłaszanych potrzeb; 

4) umieszczenie w obiektach biurowych i dydaktycznych na drzwiach wejściowych do danego 

pomieszczenia informacji o maksymalnej liczbie osób, które mogą w nim przebywać; 

5) umieszczenie na  drzwiach wejściowych do łazienek/sanitariatów informacji o maksymalnej 

liczbie osób, które mogą znajdować się wewnątrz (zaleca się aby liczba ta jednorazowo była 

zgodna z liczbą umywalek); 

6) umieszczenie w punktach informacyjnych wykazu numerów telefonów do właściwego Woj-

skowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej (WOMP) i stacji sanitarno-epidemiologicznej 

(SANEPID); 

7) umieszczenie w pomieszczeniach socjalnych oraz sanitarnohigienicznych wymaganych in-

strukcji  

i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących mycia i dezynfekcji rąk, zakrywania 

ust  

i nosa zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 4. 

1. Studenci cywilni, którzy są zakwaterowani na terenie Akademii, w dniu przybycia składają 

odpowiednią ankietę oraz mierzona jest im temperatura ciała w miejscu zakwaterowania. Za 

powyższe czynności czynię odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Spraw Studenckich, Dok-

toranckich i Promocji Akademii. Natomiast obsługa recepcji przekazuje wypełnione ankiety 

oraz oświadczenia do Ambulatorium Akademii najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po 

przybyciu studentów.  

Za nadzór nad całością przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem i przestrzeganiem zasad 

przeciwdziałania zakażeniom COVID wśród studentów i doktorantów czynię odpowiedzialnym 

prorektora ds. studenckich. 

2. Studenci cywilni nie zakwaterowani w Akademii podlegają ogólnie przyjętym zasadom po-

stępowania podczas prowadzenia kształcenia/szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-sta-

cjonarnej  

w warunkach epidemii - załącznik nr 1 oraz procedurami postepowania w przypadku podejrze-

nia lub stwierdzenia objawów chorobowych SARS-CoV2 – załącznik nr 3. 

3. Studenci ERASMUS + w dniu przybycia składają ankietę epidemiologiczną w języku polskim  

i angielskim oraz mierzona jest im temperatura ciała w miejscu zakwaterowania - załącznik nr 

2  

do „Zasad postępowania…”. Jednocześnie zapoznawani są przez koordynatora ds. programu 

ERASMUS + z zasadami reżimu sanitarnego obowiązującymi na terenie Akademii i otrzymują 

procedury postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia objawów chorobowych 

SARS-CoV2 opracowane w języku angielskim; 

4. Zagraniczni uczestnicy kursów w dniu przybycia składają oświadczenia w języku polskim  

i angielskim oraz mierzona jest im temperatura ciała w miejscu zakwaterowania - załącznik nr 

3  

do Zasad postępowania…. Obsługa recepcji właściwa dla miejsca zakwaterowania tych uczest-

ników przekazuje wypełnione ankiety oraz oświadczenia do Ambulatorium Akademii najpóź-

niej  

w pierwszym dniu roboczym po przybyciu uczestników kursów do Akademii. 
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5. Wszyscy uczestnicy szkoleń i kursów realizowanych przez Wydział Wojskowy, Pion Dosko-

nalenia Kursowego, Studium Języków Obcych i inne jednostki organizacyjne Akademii przed 

rozpoczęciem kursu i przed zakwaterowaniem ich w obiektach Akademii, stawiają się w punk-

cie kontroli epidemicznej, który jest zorganizowany na terenie Akademii zgodnie z załączni-

kiem nr 4 do zarządzenia, gdzie otrzymują do wypełnienia ankietę oraz poddawani są pomia-

rowi temperatury ciała przez wyznaczony w Akademii personel. Osoby przybywające na kurs 

w ankiecie podają informację z jakiej strefy/województwa przybyli (określonej przez Minister-

stwo Zdrowia) wg stanu na dzień wypełniania ankiety. 

6. Uczestnicy szkoleń i kursów, u których nie stwierdzono podwyższonej temperatury oraz nie 

zgłaszają żadnych objawów zakażenia wirusem COViD-19 na punkcie kontroli epidemicznej, 

otrzymają zgodę na pobranie przepustki umożliwiającej poruszanie się po terenie Akademii. 

Miejsce pobrania przepustki zostanie wskazane przez obsługę punktu kontroli epidemicznej. 

7. Informacje o miejscu lokalizacji punktu kontroli epidemicznej na terenie Akademii umieszcza  

Kierownik Ambulatorium w recepcjach internatów i na portierniach budynków szkoleniowych  

Akademii. 

8. Wszystkim uczestnikom szkoleń, kursów i egzaminów prowadzonych w Akademii, w przed-

dzień lub w dzień rozpoczęcia zajęć w formie stacjonarnej, w celu ograniczania zachorowań, 

przeprowadza się testy antygenowe w kierunku diagnostyki SARS-CoV-2. 

9. Testy antygenowe wykonuje Zespół medyczny wydzielony przez Dowództwo Generalne Ro-

dzajów Sił Zbrojnych lub Dowództwo Obrony Terytorialnej. 

10. Wyniki testów do Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu 

Obrony Narodowej wprowadza:  

1) ppłk Dariusz Górski, 

2) p. Teresa Leszczyńska, 

3) p. Ewelina Fornal, 

4) p. Anna Antoszczuk. 

11. Listy z wykazami wykonanych testów opracowuje samodzielny referent Ambulatorium 

ASzWoj  

i wysyła przez Kancelarię Jawną ASzWoj systemem SI ARCUS do Wojskowego Ośrodka Me-

dycyny Prewencyjnej w Modlinie. 

12. W przypadku konieczności izolacji lub kwarantanny żołnierzy  w miejscu wydzielonym poza 

Akademią, kierownik jednostki organizacyjnej/wyznaczona osoba, przesyła wykaz osób izolo-

wanych  

(zawierający dane: stopień, imię i nazwisko, adres oraz telefon komórkowy) do kierownika Am-

bulatorium (t.leszczynska@akademia.mil.pl). 

13. Kierownik Ambulatorium przesyła drogą mailową do Oficera Dyżurnego ASzWoj pismo wraz  

z wykazem osób skierowanych na izolację do DG RSZ o potrzebie izolacji poza terenem 

ASzWoj oraz z powodu braku własnego transportu przewóz transportem przeznaczonym do 

przewozu osób zakażonych wydzielonym przez DSO DG RSZ. 

14. Oficer Dyżurny przesyła otrzymane pismo wraz z wykazem osób poprzez MILNET-Z do DG 

RSZ na podstawie którego Dowódca Generalny RSZ wydaje stosowne zarządzenie dotyczące 

miejsca izolacji: 

 DSO PCO DG RSZ – Szef Zmiany e-mail: km.sd.RHA00836561.s1@milnet-z.ron.int; 

 DSO PCO DG RSZ - Zastępca Szef Zmiany e-mail: km.sd.RHA00836561.s2@milnet-

z.ron.int; 

 DSO PCO DG RSZ - Specjalista e-mail: km.sd.RHA00836561.s3@milnet-z.ron.int). 

15. Po zakończonej izolacji powrót ozdrowieńców do ASzWoj realizowany jest transportem Aka-

demii. 

mailto:km.sd.RHA00836561.s1@milnet-z.ron.int
mailto:km.sd.RHA00836561.s2@milnet-z.ron.int
mailto:km.sd.RHA00836561.s2@milnet-z.ron.int
mailto:km.sd.RHA00836561.s3@milnet-z.ron.int
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§ 5. 

Żołnierze i pracownicy Akademii powracający z urlopów, dni wolnych, podróży służbowych, 

zwolnień lekarskich oraz innej nieobecności w pracy, przed przystąpieniem do wykonywania ob-

owiązków służbowych zobowiązani są do stawiennictwa w Ambulatorium Akademii, gdzie wypeł-

niają odpowiednią ankietę oraz mierzona jest im temperatura przez pracownika Ambulatorium. Żoł-

nierz bądź pracownik,  

u którego nie stwierdzono podwyższonej temperatury oraz nie zgłasza żadnych objawów zakażenia 

wirusem COViD-19 przystępuje do pełnienia obowiązków służbowych. 

§ 6. 

Traci moc Zarządzenie Nr 25 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 11 

czerwca 2021 r. w sprawie procedur postępowania mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrze-

nianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Akademii Sztuki Wojennej w warunkach epidemii. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR-KOMENDANT 

 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


