
ZASADY BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA 

Z POMIESZCZEŃ, INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA 

TECHNICZNEGO ORAZ POSTĘPOWANIAW RAZIE WYPADKU LUB 

AWARII W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

 

II. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

1. Do nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej upoważniony jest 

Kanclerz oraz osoby funkcyjne zgodnie z zakresem obowiązków na zajmowanym 

stanowisku. 

2. Inspektor ochrony przeciwpożarowej z upoważnienia Rektora-Komendanta podlega 

bezpośrednio Kanclerzowi, a w sprawach merytorycznych – właściwemu terytorialnie 

szefowi delegatury WOP. 

3. Obowiązki osób funkcyjnych oraz użytkowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 

1) zapewnienie spełnienia przez budynki, obiekty i tereny wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego określonych w przepisach przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych 

jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości, administratora i użytkownika; 

2) użytkownik odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego  

w powierzonych mu obiektach, na terenach i sprzęcie technicznym oraz zgłasza  

do mailowo Wydziału Infrastruktury (usterki.infrastruktura@akademia.mil.pl) 

zauważone niedociągnięcia związane z ich utrzymaniem technicznym; 

3) użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Do podstawowych obowiązków Kierownika Wydziału Infrastruktury należy: 

1) w działalności służbowej przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej,  

w tym „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” (sygn. 

ppoż. 3/2014) oraz realizowanie postanowień aktów prawnych regulujących warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki; 

2) zapewnienie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

3) zapewnienie utrzymania budynków, obiektów i terenów zgodnie z wymaganiami 

przepisów budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej;  

4) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych  

i technologicznych oraz zapobieganie powstawaniu zaniedbań; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz możliwości ewakuacji w razie 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osobom przebywającym w 

budynkach  

i na terenie Akademii; 

6) przygotowanie budynków i terenów do przeprowadzenia akcji ratowniczej; 

7) uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym Akademii Sztuki Wojennej na dany rok 

środków niezbędnych do zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej; 

8) wyposażenie obiektów i terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, podręczny 

sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa zgodnie z naliczeniem należności sprzętu 

pożarniczego i środków gaśniczych na dany budynek oraz instrukcją bezpieczeństwa 

budynku; 

9) utworzenie, prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji sprzętu pożarniczego  

i urządzeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem terminów przeglądów i konserwacji 

wynikających z przepisów i zaleceń producentów; 

10) zapewnienie okresowych konserwacji, przeglądów i badań technicznych instalacji  

i urządzeń oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. Kopie protokołów  

z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji należy przekazywać do inspektora 

ochrony przeciwpożarowej; 



11) zapewnienie niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania 

pożarów i ewakuacji z uwzględnieniem ewakuacji osób niepełnosprawnych; 

12) doposażenie budynków, na podstawie zapotrzebowania użytkownika, w znaki 

bezpieczeństwa oraz oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyłączników prądu 

elektrycznego, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych itp.; 

13) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń przeciwpożarowych (książki 

pracy, rejestry itp.); 

14) realizowanie poleceń pokontrolnych wynikających z protokołów czynności kontrolno-

rozpoznawczych przeprowadzonych przez WOP oraz składanie pisemnej informacji  

do właściwego terytorialnie szefa Delegatury WOP o ich realizacji w terminie do 7 dni  

po wyznaczonym terminie. 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy i szefowie komórek organizacyjnych  

są zobowiązani: 

1) użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem;  

2) zapewnić przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; 

3) zapewnić warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym możliwości ewakuacji w razie 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia; 

4) wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań mających 

na celu zwalczanie pożarów i ewakuację oraz umożliwić im udział w szkoleniu – wykaz 

wyznaczonych osób jest  ujęty w Rozkazie Rektora-Komendanta ASzWoj w sprawie 

organizacji i funkcjonowania na dany rok; 

5) wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Przestrzegać zapisów  

w niej zawartych. Zapoznanie się stałych użytkowników budynku z instrukcją należy 

potwierdzić podpisem; 

6) nadzorować przestrzeganie przez żołnierzy i pracowników postanowień zawartych  

w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisach przeciwpożarowych; 

7) zgłaszać do Wydziału Infrastruktury: 

a) potrzeby w zakresie oznakowania znakami bezpieczeństwa, 

b) awarie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, 

c) braki w wyposażeniu budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz ich 

niesprawności techniczne; 

8) uczestniczyć w praktycznym sprawdzeniu organizacji warunków ewakuacji w budynku; 

9) prowadzić bieżący wewnętrzny nadzór nad stanem ochrony przeciwpożarowej; 

10) wyciągać konsekwencje służbowe i dyscyplinarne w stosunku do żołnierzy 

i pracowników nieprzestrzegających przepisów przeciwpożarowych; 

11) wyposażyć i aktualizować wykazy telefonów alarmowych i instrukcje przeciwpożarowe 

dla użytkowanych budynków. 

6. Do podstawowych obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej należy 

wykonywanie zadań określonych przez Rektora-Komendanta, w tym w szczególności: 

1) prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej; 

2) kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

3) kontrolowanie sprawności systemu alarmowania i powiadamiania w razie pożaru  

lub innego miejscowego zagrożenia; 

4) informowanie Kanclerza o stanie bezpieczeństwa pożarowego i przypadkach 

nieprzestrzegania przepisów oraz o wykonaniu poleceń pokontrolnych; 

5) szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

6) udzielanie instruktażu z zakresu ochrony przeciwpożarowej rozpoczynającym 

ćwiczenia w ASzWoj; 



7) opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 

8) znajomość specyfiki obiektów, pomieszczeń, urządzeń i przechowywanych materiałów 

pod względem ich zagrożenia pożarowego; 

9) opracowywanie dokumentacji praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 

10) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie organizowania współdziałania z jednostkami 

ochrony przeciwpożarowej; 

11) sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac niebezpiecznych 

pod względem pożarowym zgodnie z przyjętymi procedurami; 

12) opracowywanie wykazów i zestawień należności sprzętu pożarniczego dla budynków, 

obiektów, terenów oraz wojskowego sprzętu technicznego; 

13) uczestniczenie i informowanie Kanclerza o wynikach kontroli okresowych przeglądów  

obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji itp. mających wpływ na stan ochrony 

przeciwpożarowej; 

14) opracowywanie dla Kanclerza raz w roku analizy stanu ochrony przeciwpożarowej; 

15) udział w odprawach szkoleniach, kursach i innych przedsięwzięciach z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej; 

16) uczestniczenie w określaniu przyczyny i źródła pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia, zabezpieczaniu dowodów w celu ułatwienia prowadzenia dochodzenia 

organom Żandarmerii Wojskowej lub prokuratury oraz opracowywaniu pisemnych 

meldunków ze zdarzenia. 

7. W przypadku pożaru postępować zgodnie z załącznikiem nr 9 do Zasad. 

 


