
 

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. 



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. 

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. 
 


