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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 50 Rektora-Komendanta ASzWoj 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA 

Z POMIESZCZEŃ, INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO 

ORAZ POSTĘPOWANIAW RAZIE WYPADKU LUB AWARII  

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY I KSZTAŁCENIA  
 

1. Wszystkie osoby przebywające i korzystające z pomieszczeń, infrastruktury  

oraz wyposażenia Akademii Sztuki Wojennej, zwanej dalej Akademią, są zobowiązane  

do zapoznania się z przedmiotowymi Zasadami oraz do ich przestrzegania. 

2. Przedmiotowe Zasady wywieszone (udostępnione) są w holach głównych budynków 

Akademii przez gospodarzy budynków (użytkowników) oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Akademii Sztuki Wojennej. 

3. Za organizację bezpiecznego procesu kształcenia odpowiada kierownik jednostki 

organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zasad.  

4. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiada prowadzący zajęcia 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad. 

5. Do obowiązków uczestników procesu kształcenia i pracy należy przestrzeganie przepisów  

i zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowanie się poleceniom osób upoważnionych zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do Zasad. 

6. Uczestnicy studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz uczestnicy 

innych form kształcenia są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego warunków 

kształcenia zgodnie z załącznikiem nr 10 do Zasad – na platformie e-learningowej ASzWoj. 

7. Pomieszczenia Akademii stanowią przestrzeń otwartą dla nauki, pracy, spotkań, odpoczynku 

oraz rozwoju aktywności i pasji społeczności akademickiej. 

8. Pomieszczenia Akademii przeznaczone są do korzystania w określonych strefach 

użytkowych, takich jak: 

1) obszar ogólnodostępny (np. wejścia do budynków, hole, korytarze, stołówka); 

2) przestrzeń nauki (np. aule, biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, sale wykładowe, 

laboratoria, obiekty sportowe); 

3) przestrzeń administracyjna (np. sekretariaty, biura, pomieszczenia techniczne); 

4) przestrzeń higieniczno-sanitarna (np. toalety). 

9. Do korzystania z poszczególnych stref uprawnieni są studenci, doktoranci, uczestnicy studiów 

podyplomowych i kursów, pracownicy oraz goście Akademii. 

10. Dostęp do niektórych pomieszczeń Akademii (np. laboratoria, serwerownia, zaplecze 

techniczne) mają wyłącznie osoby, którym Szef Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych 

w uzgodnieniu z Szefem Wydziału Ogólnego nadał określone uprawnienie zgodnie  

z Rozkazem Nr Z-71 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 19 października 

2021 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w Akademii Sztuki Wojennej. 

11. Pomieszczenia w przestrzeni nauki oraz przestrzeni administracyjnej, takie jak: sale 

wykładowe, laboratoria, pomieszczenia biurowe itp. są zamykane na klucz. Dostęp  

do kluczy od tych pomieszczeń mają upoważnieni pracownicy Akademii. 

12. Kanclerz lub inna osoba upoważniona na podstawie nadanych uprawnień zgodnie z pkt  

9 wyznacza osoby odpowiedzialne za poszczególne pomieszczenia Akademii, w tym  

w szczególności za pracownie i laboratoria, do których dostęp jest ograniczony. 
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13. Osoby przebywające na terenie Akademii w poszczególnych strefach są zobowiązane  

do prawidłowego korzystania z pomieszczeń, a zwłaszcza do: 

1) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

2)  pozostawiania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i ich wyposażenia, w szczególności 

mebli, sprzętu biurowego i sprzętu elektronicznego; 

3) zachowania porządku i czystości, w tym szanowania pracy obsługi Akademii; 

4) przestrzegania ustalonych terminów i godzin korzystania z pomieszczeń; 

5) przebywania jedynie w tych pomieszczeniach, do których mają dostęp; 

6) wykonywania poleceń pracowników poszczególnych stref, zwłaszcza poleceń 

dotyczących bezpieczeństwa, porządku i ładu. 

14. W poszczególnych strefach obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem danej strefy, 

w szczególności organizowania imprez, prowadzenia działalności agitacyjnej, politycznej, 

handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody; 

2) udostępniania bez zgody Kanclerza lub osoby upoważnionej przez Rektora-Komendanta 

pomieszczeń, infrastruktury oraz wyposażenia innym podmiotom i osobom; 

3) umożliwiania lub ułatwiania wchodzenia do poszczególnych pomieszczeń danej strefy 

osobom nieuprawnionym; 

4) wnoszenia do pomieszczeń na terenie Akademii alkoholu, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych  

oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących zagrażać osobom przebywającym  

w określonej lokalizacji; 

5) manipulowania (przez osoby nieuprawnione) przy sprzęcie technicznym, komputerowym 

oraz przy innych elementach infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii; 

6) użytkowania i obsługiwania przez osoby nieuprawnione maszyn i urządzeń technicznych 

wykorzystywanych przez pracowników Akademii podczas pracy; 

7) używania otwartego ognia i środków łatwopalnych; 

8) palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających  

w pomieszczeniach Akademii; 

9) przemieszczania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie podłogi pomieszczeń Akademii; 

10) wprowadzania zwierząt do pomieszczeń Akademii, bez zgody Kanclerza lub osoby  

upoważnionej. Dozwolone jest wprowadzenie do budynków Akademii psa  

asystującego osobie niepełnosprawnej pod warunkami: 

a) wyposażenia psa w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „Pies 

asystujący”; 

b) posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa 

asystującego, wydanego przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych 

do wydawania certyfikatów prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych; 

c) posiadania zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

15. Teren ASzWoj objęty jest monitoringiem. Obraz jest rejestrowany, utrwalany, 

przechowywany i przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba 

wchodząca na teren Akademii objęty monitoringiem wyraża automatycznie zgodę  

na rejestrowanie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie jej wizerunku do celów 

bezpieczeństwa, informacyjnych i sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

16. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach w danej strefie, w tym miejscach ogólnie 

dostępnych, tj.: szatnia, toalety, jadalnia, korytarze, Akademia nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Osoba przebywająca w pomieszczeniach w danej strefie ponosi pełną odpowiedzialność 

materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu Akademii znajdującym 

się na terenie danej strefy, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, których 

mienie znajduje się na terenie tej strefy. 
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18. W zależności od rodzaju zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych 

stosuje się przepisy BHP ustalone dla określonych rodzajów prac oraz zasady określone 

niniejszym zarządzeniem. 

19. Zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia 

z wychowania fizycznego mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację tych szkoleń jest odpowiedzialny 

kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia. 

20. W razie zaistnienia czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia 

lub wypadku w pomieszczeniach w danej strefie Akademii, każda osoba przebywająca  

na terenie strefy jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie gospodarza 

obiektu lub inne osoby wykonujące obowiązki w zakresie obsługi strefy, w tym 

pracowników portierni/recepcji lub ochrony. Szczegółowy opis postępowania w razie 

zaistnienia zagrożenia lub awarii jest zawarty w załączniku nr 4 do Zasad. Instrukcja 

ogólna postępowania w razie wypadku jest zawarta w załączniku nr 5 do Zasad. Wykaz 

rozmieszczenia apteczek i defibrylatorów zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zasad. 

21. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych podczas zajęć dydaktycznych 

organizowanych przez Akademię lub na terenie Akademii stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalanie okoliczności  

i przyczyn wypadków następuje zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zasad. 

22. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby przebywające na 

terenie Akademii mają obowiązek stosować się do: 

1) zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego; 

2) procedur postępowania wprowadzanych zarządzeniami Rektora-Komendanta Akademii. 

23. W przypadku organizowania przez jednostki organizacyjne Akademii imprez sportowych, 

kulturalnych lub rozrywkowych na terenie Akademii, niebędących imprezami masowymi  

w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, kierownik tej jednostki określa 

sposób ich organizowania oraz pełni nadzór nad przebiegiem imprezy zgodnie  

z załącznikiem nr 11 do Zasad. 

24. Specjalista ds. BHP/inspektor ds. BHP z upoważnienia Rektora-Komendanta podlega 

bezpośrednio Kanclerzowi. 

 

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;  
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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; 
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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. 
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Załącznik nr 1  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii 

w Akademii Sztuki Wojennej 

 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, 

W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA 
 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia, jest zobowiązany  

do organizowania zajęć dydaktycznych w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy 

w sposób zabezpieczający przed wypadkami oraz zagrożeniami zdrowotnymi,  

a w szczególności do zapewnienia: 

1) utrzymywania urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi w stanie zapewniającym pełną 

sprawność ich działania; 

2) zabezpieczenia przed uruchomieniem niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi oraz oznakowania ich w sposób wyraźny i widoczny; 

3) umieszczenia przy urządzeniach technicznych, sprzęcie i narzędziach lub w ich pobliżu,  

w widocznym miejscu, instrukcji określających zasady bezpiecznego korzystania  

z nich; 

4) umieszczenia w pracowni, laboratorium i warsztacie, w widocznym miejscu, instrukcji 

określających zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z tych miejsc; 

5) udostępnienia kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych  

i ich mieszanin wykorzystywanych w kształceniu lub działalności naukowej osobom 

prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji; 

6) oznakowania i zabezpieczenia pomieszczeń, do których wstęp osobom nieupoważnionym 

jest wzbroniony. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych przy organizowaniu i wyposażeniu stanowisk pracy i miejsc kształcenia. 

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia prowadzenia zajęć 

dydaktycznych pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia posiadającej 

odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie  

z przepisami i zasadami BHP. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych wraz z gospodarzami budynków określają sposób 

udostępniania i korzystania z infrastruktury obiektów danego wydziału/jednostki 

pozawydziałowej oraz wyposażenia technicznego znajdującego się na stanie tych obiektów. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo na wniosek prowadzącego zajęcia,  

ze względu na warunki bezpieczeństwa, zmniejszyć liczebność grupy. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pomieszczeniach są prowadzone zajęcia  

z wykorzystaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, zapewnia 

uczestnikom zajęć niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju  

i specyfiki zajęć. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej zapotrzebowuje środki finansowe na zakup środków 

ochrony indywidualnej, o których mowa w planie rzeczowo-finansowym Akademii Sztuki 

Wojennej na dany rok. 

8. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do wyposażenia budynków  

w co najmniej jedną przenośną apteczkę wyposażoną w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z informacją o zasadach 

udzielania tej pomocy. Apteczki należy umieścić w miejscu dostępnym w godzinach 

powadzenia zajęć dydaktycznych. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za zaopatrzenie 

apteczek, w szczególności kontrolowanie upływu terminów ważności środków niezbędnych 

do udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące uzupełnianie wykorzystanego wyposażenia. 
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Załącznik nr 2  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej 

 

OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 
 

1. W trakcie zajęć dydaktycznych osoba prowadząca zajęcia sprawuje bezpośrednią opiekę nad 

uczestnikami tych zajęć. 

2. Podczas zajęć prowadzonych w salach wykładowych, warsztatach, pracowniach 

specjalistycznych lub laboratoriach osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest  

do zapoznania uczestników zajęć: 

1) z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu 

czynności w ramach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem urządzeń technicznych  

i sprzętu, w formie praktycznej; 

2) z kartami charakterystyki stosowanych substancji/mieszanin chemicznych oraz  

z informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia  

oraz niezbędnych środkach ostrożności; 

3) z instrukcjami określającymi zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z tych miejsc 

oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych i sprzętu; 

4) z rodzajami prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia  

lub zdrowia, w tym o sposobie nadzoru nad ich wykonywaniem; 

5) ze sposobem postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia  

lub życia studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania  

się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi. 

3. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych i dopuszczeniem do nich uczestników zajęć, czy stan techniczny maszyn  

i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni 

specjalistycznej nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników zajęć. 
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Załącznik nr 3  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

1. Zapoznanie się z własnościami używanych substancji chemicznych przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych. 

2. Wykonywanie czynności na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla siebie i otoczenia. 

3. Zapoznanie się oraz przestrzeganie instrukcji, regulaminów obowiązujących  

w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych. 

4. Przestrzeganie wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub opiekunów grup 

laboratoryjnych. 

5. Utrzymywanie ładu i porządku na stanowiskach ćwiczeń i zajęć praktycznych. 

6. Likwidowanie na bieżąco zagrożeń dla zdrowia lub życia przez siebie spowodowanych. 

7. Dbałość o powierzony sprzęt, urządzenia, aparaturę. 

8. Przestrzeganie wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub opiekunów grup oraz właściwe 

wykonywanie prac z używanymi substancjami w zależności od zagrożenia. 

9. Wykonywanie tylko czynności wchodzących w zakres ćwiczeń laboratoryjnych. 

10. Zgłaszanie opiekunom zajęć (nauczycielom prowadzącym zajęcia, pracownikom 

sprawującym nadzór) zauważonych usterek stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia. 

11. Uruchamianie urządzeń i aparatury dopiero po zapoznaniu się z instrukcją, uzyskaniu  

zezwolenia osoby prowadzącej zajęcia oraz w razie potrzeby uprzedzenie otoczenia  

o rozpoczęciu prac. 

12. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, tj. odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony  

osobistej (okulary ochronne, rękawice, maski, fartuchy itp.), w zależności od zagrożenia. 

13. Używanie odzieży roboczej (fartuchów laboratoryjnych bawełnianych  

 lub drelichowych) w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych w laboratoriach, 

 warsztatach i pracowniach specjalistycznych, przy których występuje możliwość 

 zabrudzenia odzieży własnej. 

14. Niezwłoczne zgłaszanie prowadzącemu zajęcia każdego wypadku powstałego w trakcie 

 zajęć dydaktycznych, udzielanie podstawowej pomocy poszkodowanym w wypadku. 
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Załącznik nr 4  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

OGÓLNA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA, 

ZDROWIA LUB AWARII 

 

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia, życia lub awarii podczas korzystania  

z pomieszczeń danej jednostki organizacyjnej lub jej wyposażenia technicznego kierownik 

danej jednostki wprowadza zakaz korzystania z nich oraz zleca i nadzoruje usunięcie 

stwierdzonego zagrożenia.  

2. Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,  

to prowadzący zajęcia niezwłocznie przerywa ich prowadzenie, a w razie konieczności 

podejmuje decyzję o opuszczeniu zagrożonego miejsca, zgodnie z planem ewakuacji. 

3. W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach Akademii warunki bezpiecznej pracy 

i kształcenia stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia, kierownik jednostki organizacyjnej 

czasowo zawiesza zajęcia w tych pomieszczeniach. 

4. Pomieszczenie jednostki lub jej wyposażenie techniczne, o którym mowa  

w pkt 1, może zostać ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu przez kierownika 

jednostki usunięcia zagrożenia. 

5. Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach danej strefy, będąca świadkiem sytuacji 

zagrożenia zdrowia, życia lub awarii, jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia 

gospodarza obiektu lub innej osoby wykonującej obowiązki w zakresie obsługi strefy, 

w tym pracowników portierni/recepcji lub Oficera Dyżurnego tel. 261-813-380. 
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Załącznik nr 5  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

OGÓLNA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU 

1. Osoba będąca świadkiem wypadku jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy,  

w szczególności:  

1) ocenić miejsce zdarzenia pod względem bezpieczeństwa osoby udzielającej pomocy  

i poszkodowanego;  

2) jeżeli występują czynniki zagrażające poszkodowanemu i osobie udzielającej pomocy,  

to w zależności od rodzaju zagrożenia należy dzwonić: 

 POLICJA - tel. 997, 

 STRAŻ POŻARNA - tel. 998, 

 POGOTOWIE RATUNKOWE - tel. 999, 

 OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY - tel. 112, 

 OFICER DYŻURNY ASzWoj - tel. 261-813-380; 

3) ocenić stan poszkodowanego (przytomność, oddech, rodzaj urazu); 

4) jeżeli poszkodowany jest przytomny, reaguje, to należy zostawić go w pozycji zastanej. 

Ocenić wstępnie, w jakim jest stanie. Niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe  

- tel. 999 lub 112. Powiadomić Oficera Dyżurnego - tel. 261-813-380; 

5) jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, to należy poprosić innych świadków zdarzenia 

o pomoc. Jeżeli w pobliżu miejsca zdarzenia nie ma nikogo, to głośno wołać o pomoc. 

Niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe - tel. 999 lub 112. Powiadomić Oficera 

Dyżurnego o zaistniałym zdarzeniu - tel. 261-813-380. Przystąpić do natychmiastowej 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). 

2. We wszystkich użytkowanych obiektach ASzWoj zgodnie z obowiązującymi przepisami są: 

1)  wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy - wykazy osób umieszczone  

 są przy apteczkach w widocznych miejscach; 

2)  apteczki medyczne i defibrylatory rozmieszczone są w oznakowanych miejscach    

 zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zasad. 

3. Za zapewnienie niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów 

i ewakuacji w budynkach Akademii odpowiedzialny jest gospodarz obiektu. 
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Załącznik nr 6  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI  

I PRZYCZYN WYPADKU 

 

1. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnik zajęć uległ wypadkowi, 

jest zobowiązana: 

1) zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanemu; 

2) zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności; 

3) niezwłocznie zgłosić wypadek kierownikowi jednostki organizacyjnej, który jest 

zobowiązany do złożenia pisemnego meldunku do Rektora-Komendanta (meldunek 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zasad); 

4) uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym oraz zapewnić w nim obecność 

poszkodowanego i świadków wypadku. 

2. Okoliczności i przyczyny wypadków uczestników zajęć bada zespół w składzie: 

1) przedstawiciel pracowników - Społeczny Inspektor Pracy; 

2) przedstawiciel służby BHP w obecności prowadzącego zajęcia. 

3. Zespół powypadkowy sporządza protokół w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku. 

4. Protokół powypadkowy studenta zatwierdza Prorektor ds. studenckich, a protokół 

powypadkowy doktoranta/uczestnika studiów podyplomowych lub innych form kształcenia - 

Prorektor ds. dydaktycznych. 

5. Po analizie okoliczności i przyczyn wypadku kierownik jednostki organizacyjnej,  

w której miał miejsce wypadek, otrzymuje zalecenia powypadkowe wraz ze skróconym 

opisem okoliczności wypadku. 

6. Zatwierdzony protokół wraz z załącznikami zostaje przekazany poszkodowanemu. 

7. Studentowi/doktorantowi/uczestnikowi studiów podyplomowych lub innych form 

kształcenia, który uległ wypadkowi w trakcie zajęć i został zaliczony do grupy inwalidzkiej, 

przysługuje jednorazowe odszkodowanie. 

8. Odszkodowanie, o którym mowa w pkt 7, jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

9. Inspektor BHP jest zobowiązany do: 

1) prowadzenia ewidencji wypadków, którym ulegli studenci/doktoranci/uczestnicy studiów 

podyplomowych lub innych form kształcenia w związku z realizacją programu kształcenia 

lub na terenie Akademii;  

2) sporządzania dokumentacji powypadkowej uczestników zajęć, którzy ulegli wypadkowi 

w związku z realizacją programu kształcenia; 

3) sporządzania rocznych analiz okoliczności i przyczyn wypadków związanych  

z pracą lub kształceniem w Akademii. 
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Załącznik nr 7  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 
Warszawa, dnia .................................... 

…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 

 

 

REKTOR-KOMENDANT 

AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

w miejscu 
 

Meldunek o wypadku 
 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek…............................................................………....... 

2. Data wypadku....…………………………………………………..……….……………………..... 

3. Miejsce wypadku.....………………...............................................................................………....... 

4. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej..........................................................................………....... 

5. Jednostka Organizacyjna/rok i kierunek studiów …………………………………….………........ 

……………………………………………………………………………………………………....... 

6. Telefon kontaktowy do osoby poszkodowanej....…........................................................………...... 

7. Okoliczności wypadku (krótki opis)...............................................................................………....... 

…………………………………………………………………………………………….………...... 

…………………………………………………………………………………………….………...... 

…………………………………………………………………………………………….………...... 

………………………………………………………………………………………………………... 

8. Świadkowie wypadku: 

1)………………......................................................................................................................................... 
   (imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

2)………………………………………………………………………………………… 

   (imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

 

 
........................................................... 

podpis osoby zgłaszającej wypadek 

 

 

 

 

 

 

  



   Strona 13 z 18 
 

Załącznik nr 8  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

Wykaz rozmieszczenia apteczek 

pierwszej pomocy w budynkach ASzWoj 
 

Nr 

bud. 
Komórki organizacyjne Liczba 

apteczek 
Wykaz pomieszczeń wyposażonych w apteczki 

1 KWESTURA 1 Parter - p. 1.13 

2 WYDAWNICTWO/CBB/WY- 

DZIAŁ OGÓLNY 

1 

1 

Parter - Introligatornia 

I piętro - korytarz 

101 WYDZIAŁ WOJSKOWY 

BIURO REKTORA 

CSiKGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

11 

2 

11 

2 

1 

1 

4 

Wejście główne 

Parter - korytarz 

p.: 1, 34, 36 

I piętro - korytarz  

p. 101 

II piętro - korytarz 

p.: 220, 218, p. 211, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 225, 226 

III piętro - korytarz 

p.: 320, 312, 311, 312, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326 

Korytarz - Prorektorzy 

Korytarz - Biuro Rektora 

Piwnica - korytarz 

p.: 03, 04, 05, 013 

101 BIURO REKTORA 1 Pokój socjalny 

101 WOIN 1 III piętro - p. 203 

101 CSiKGW 1 

2 

1 

3 

3 

17 

Portiernia 

Parter - p.: 67, 71 

I piętro - p. 176 

II piętro - p.: 231, 232, 233 

III piętro - p.: 331, 332, 333 

IV piętro - p.: 401, 402, 406, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 

421, 423, 424, 425, 426, 427, 433, 434 

101 OFICER DYŻURNY 1 Parter - pomieszczenie Oficera Dyżurnego 

56 WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY 

CDKO 
1 

2 

2 

Portiernia 

I piętro - korytarz (prawa strona) 

II piętro - korytarz (prawa strona) 

50 DOM STUDENTA 

INTERNAT NR 2 

1 

2 

Recepcja 

Parter: p. 17, p. 18 

69 STOŁÓWKA 

KASYNO 

1 

1 

Parter - Kuchnia 

I piętro - Kasyno (kuchnia) 

94 WZID 

SEKCJA SPRAW 

STUDENCKICH 

1 Recepcja 

3 

2 

9 

Parter - p.: 11, 12, 13 

I piętro - p.: 109, 121  

p.: 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 209 

13 

 

II piętro - p.: 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 

221, 227, 228, 229 

13 III piętro - p.: 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 

320, 321, 324, 326 

112 DOM STUDENCKI 1 

1 

Recepcja 

I piętro - p. 123 
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22 WZID 1 

12 

 

8 

8 

Portiernia 

Piwnica - p.: 02, 03, 04, 05, 011, 018a, 018b, 024, 025, 026, 

027, 010 

Parter - p.: 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23 

I piętro - p.: 103, 104, 101, 102, 120, 121, 122, 123 

25 WBN/CSOPBMR 1 

1 

5 

10 

2 

14 

 

5 

5 

Portiernia 

Sekretariat - p. 56 

Piwnica - p.: 39, 40, 48, 43, 45 

Poziom 0 - p.: , 02, 03, 04, 05, 08, 09, 010, 011, 013, 014 

Parter - p.: 16, 25 

I piętro - p:. 61, 72, 123, 125, 101, 103, 105, 105a, 109, 

111, 112, 115, 117, 119 

II piętro - p.: 203, 220, 226, 228, 229 

III piętro - p.: 302, 320, 325, 326, 328 

27 CBB 1 Hol 

28 WYDZIAŁ 

INFRASTRUKTURY 

1 Parter - pokój socjalny 

52 PKT 1 Pomieszczenie Dyspozytora 

76 STOLARNIA 1 Warsztat Stolarni 

163 WARSZTAT 1 Warsztat mechaniczny 

24 MAGAZYN 1 Parter - korytarz 

40 KSIĘGARNIA 1 Pomieszczenie biurowe 

129 OWC 1 Pomieszczenie Dowódcy Warty 

4 ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH/WKO 

1 I piętro - p. 125 

4 I piętro - p.: 103, 106, 107, 110 (sale komputerowe) 

95 ARCHIWUM 1 Sala nr 4 

55 INTERNAT NR 3 1 

3 

3 

Recepcja 

I piętro - p.: 211, 215, 218 

II piętro - p.: 311, 313, 315  

46 INTERNAT NR 4 1 Recepcja 

14 INTERNAT NR 1 

BIBLIOTEKA 

 

1 

1 

1 

Recepcja 

Wypożyczalnia 

Czytelnia 

6 SWFiS 1 

1 

1 

Portiernia 

Gabinet Odnowy biologicznej 

Pom. ratownika medycznego 
 

Wykaz rozmieszczenia defibrylatorów 
 

Lp. Numer budynku Miejsce 
Osoba odpowiedzialna 

za defibrylator 

1. Budynek nr 101 Główne wejście Piotr Sobotka 

2. Budynek nr 2 Parter - korytarz Dariusz Dziewulski 

3. Budynek nr 4 Główne wejście - hol Kamil Sęktas 

4. Budynek nr 6 Główne wejście - hol Zenon Wróbel 

5. Budynek nr 14 Główne wejście - hol Elżbieta Parapura 

6. Budynek nr 22 Główne wejście - hol Marek Dziwulski 

7. Budynek nr 25 Portiernia Krzysztof Kowalski 

8. Budynek nr 46 Główne wejście - hol Ewa Grzegorczyk 

9. Budynek nr 50 Parter - holl Cecylia Jachacy 

10. Budynek nr 55 Główne wejście - hol Ewa Grzegorczyk 

11. Budynek nr 56 Główne wejście - hol Grzegorz Szredziński 

12. Budynek nr 69 Parter - kuchnia Elżbieta Spyra 

13. Budynek nr 94 Parter - hol Dariusz Jachacy 

14. Budynek nr 112 Recepcja - hol Teresa Kwiatkowska 
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Załącznik nr 9  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA 

 

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki  

i natychmiast zaalarmować okrzykiem: „PALI SIĘ”! „POŻAR”!, osoby znajdujące  

się w najbliższym otoczeniu. Uruchomić również inne dostępne środki alarmowe,  

np. ręczny ostrzegacz pożaru. 

2. Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie, jest zobowiązany natychmiast zaalarmować:  

1) STRAŻ POŻARNĄ - tel. 998 lub 112; 

2) OFICERA DYŻURNEGO ASzWoj - tel. 261-813-380. 

3. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Dyżurnym Operacyjnym Miejskiego Stanowiska 

Kierowania Państwowej Straży Pożarnej należy podać:  

1) nazwisko i imię oraz numer telefonu, z którego się dzwoni; 

2) miejsce zdarzenia (dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro); 

3) rodzaj zdarzenia (np. pali się rozdzielnia elektryczna w budynku); 

4) czy istnieje zagrożenie zdrowia i życia ludzi; 

5) następnie postępować według poleceń dyżurnego. 

Uwaga: Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez Dyżurnego Telefonistę należy 

rozłączyć się i poczekać na ewentualne sprawdzenie. 

 

Akcja Ratowniczo-Gaśnicza 

1. Równocześnie z powiadomieniem straży pożarnej należy przystąpić do działań gaśniczych 

przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w obiekcie. Do czasu przybycia straży 

pożarnej kierowanie działaniami ratowniczymi obejmuje Oficer Dyżurny ASzWoj lub osoba 

wyznaczona do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników. 

2. Dotychczasowy kierujący działaniami ratowniczymi zgłasza się do przybyłego dowódcy 

jednostki ratowniczo-gaśniczej, któremu przekazuje dowodzenie i przedstawia mu wszystkie 

posiadane informacje o:  

1) osobach zagrożonych i miejscu ich przebywania; 

2) miejscu powstania zdarzenia, jego wielkości, rodzaju; 

3) podjętych działaniach; 

4) liczbie i rodzaju sprzętu zgromadzonego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych; 

5) innych istotnych faktach mogących mieć wpływ na przebieg działań ratowniczo-

gaśniczych. 

3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczej powinien pamiętać, że należy: 

1) odłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem; 

2) jeżeli to możliwe, to usunąć z zasięgu ognia materiały palne. 

4. Osoby funkcyjne (ochrona obiektu, wyznaczeni pracownicy) po uzyskaniu informacji  

o ogłoszonym alarmie ewakuacyjnym lub po usłyszeniu sygnału alarmowego zakładają 

służbowe kamizelki i niezwłocznie powiadamiają wszystkie osoby znajdujące  

się w obiekcie o konieczności opuszczenia budynku. Ponadto udają się do wyznaczonego 

miejsca zbiórki dla osób z niepełnosprawnością i pomagają im opuścić budynek. 

5. Wszyscy zabezpieczają swoje stanowiska pracy (wyłączają, komputery, urządzenia używane 

do pracy, zabezpieczają ważną dokumentację, zamykają okna i zabierają rzeczy osobiste)  

i opuszczają obiekt. 

6. Wykładowcy przerywają zajęcia i kierują słuchaczy na drogę ewakuacyjną. 
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Zasady obowiązujące w trakcie ewakuacji 
1. Zachowaj spokój, uważnie słuchaj i postępuj zgodnie z poleceniami osoby przeprowadzającej 

ewakuację. 

2. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie ewakuować ludzi (jeżeli w czasie drogi 

napotkasz zamknięte drzwi ewakuacyjne, ale z kluczem w kasetce obok, to zbij szybkę  

i otwórz drzwi lub użyj zielonego przycisku awaryjnego otwierania drzwi). 

3. Ewakuacja mienia może się rozpocząć jedynie za zgodą i pod kierownictwem dowodzącego 

akcją ratowniczą. 

4. Przez pomieszczenia zadymione należy przechodzić z głową opuszczoną jak najniżej podłogi. 

5. W razie odcięcia przez ogień drogi do wyjścia ewakuacyjnego należy schronić  

się w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od ogniska pożaru i informować w każdy 

możliwy sposób osoby będące na zewnątrz budynku o swoim położeniu (straż przybędzie po 

około 3 minutach od czasu jej powiadomienia). 

6. Osoby z niepełnosprawnością udają się do miejsca wyznaczonego do ich specjalnej ewakuacji 

i czekają na osobę odpowiedzialną za ich ewakuację. 

7. Należy pamiętać o: zamknięciu okien i drzwi (nie na klucz). 
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Załącznik nr 10  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

Wytyczne do szkolenia z BHP dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę  

oraz współpracy z organami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związkami zawodowymi, samorządem studentów. 

 
 

1. Wszyscy uczestnicy zajęć na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynający 

kształcenie w Akademii są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniu dotyczącego 

bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia,  

o którym mowa w pkt 1 w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, uwzględniając specyfikę 

kształcenia w jednostce organizacyjnej i rodzaj wyposażenia technicznego 

wykorzystywanego w procesie kształcenia. 

3. Szczegółowy program szkolenia dla uczestników zajęć rozpoczynających studia I, II stopnia 

i jednolitych magisterskich w Akademii opracowuje prowadzący zajęcia w porozumieniu  

z kierownikiem jednostki organizacyjnej. 

4. Kierownik studiów podyplomowych lub innych form kształcenia jest zobowiązany  

do zorganizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków 

kształcenia dla uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, jeżeli ich 

przeprowadzenie jest niezbędne do bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych form 

kształcenia. 

5. Jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia nie wynika z programu danej formy kształcenia, 

to o konieczności jego przeprowadzenia decyduje kierownik jednostki organizacyjnej 

prowadzącej zajęcia. 

6. Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia uczestnicy zajęć 

odbywają na platformie e-learnigowej ASzWoj - ilias.akademia.mil.pl. 

7. Program szkolenia powinien uwzględniać wybrane zagadnienia prawne, informacje  

o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy. 

8. Ukończenie szkolenia prowadzący potwierdza wpisem „zal.” do elektronicznego protokołu  

w systemie Wirtualnej Uczelni. 
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Załącznik nr 11  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

 

     PROCEDURA ORGANIZACJI IMPREZ W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

Ustala się następujące procedury i sposób postępowania na terenie Akademii w czasie     

organizowanych imprez: 

1. W uczelniach imprezy sportowe i artystyczno-rozrywkowe, jeżeli spełniają warunki 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, są traktowane jako imprezy masowe  

i poddane jej rygorom, a sposób postępowania w przypadku ich organizacji określa art.  

6 ust 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz.U. z 2018 r, poz. 1870). 

2. Przepisy niniejszej procedury określają sposób organizowania w Akademii Sztuki 

Wojennej imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych. 

3. Za imprezę uważa się przedsięwzięcie nieodpłatne, odbywające się na terenie Akademii 

Sztuki Wojennej, którego organizatorem jest Rektor-Komendant Akademii Sztuki 

Wojennej. 

4. Za imprezę uznaje się w szczególności: 

1) spotkania okolicznościowe, organizowane przez Rektora-Komendanta  

dla pracowników i członków rodzin pracowników Akademii; 

2) przedsięwzięcia mające charakter sportowy, kulturalny i rozrywkowy odbywające się 

na terenie Akademii, w tym imprezy organizowane przez samorząd studencki lub 

doktorancki za zgodą Rektora-Komendanta. 

5. Imprezy, o których mowa w pkt 2 podlegają wyłączeniu z rygoru stosowania ustawy  

o której mowa w pkt 1. 

6. W przypadku imprez, o których mowa w pkt 3, każdy uczestnik imprezy zobowiązany 

jest do respektowania zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń 

Akademii i wyposażenia technicznego oraz zasad postępowania w razie wypadku lub 

awarii. 

7. W przypadku imprez, w których uczestniczą osoby niezwiązane z Akademią Sztuki 

Wojennej, jednostka organizacyjna Akademii odpowiedzialna za organizację danej 

imprezy jest zobowiązana do przygotowania jej regulaminu. 

8. Regulamin imprezy, o którym mowa w pkt 7, określa w szczególności: 

1) zasady wstępu na teren imprezy; 

2) strefy podziału terenu imprezy; 

3) zasady bezpieczeństwa na terenie imprezy, w tym opis zachowań niedozwolonych; 

4) uprawnienia służb porządkowych; 

5) sposób udostępnienia regulaminu uczestnikom imprezy. 

9. Jednostka organizacyjna Akademii, odpowiedzialna za organizację imprezy, przedkłada 

do podpisu dla Rektora-Komendanta lub osoby upoważnionej przygotowany regulamin  

w terminie do 7 dni przed planowaną datą imprezy. 


