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               AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 50 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

  

w sprawie wprowadzenia „Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, 

infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii 

w Akademii Sztuki Wojennej” 

 

Na podstawie art. 23 ust.1, 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.) oraz § 1 pkt 5 i § 2 pkt 2 lit.  

a, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

i kształcenia (Dz.U. z 2018 r, poz. 2090) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

Wprowadza się „Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń 

infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej, zwanych dalej „Zasadami”, które stanowią załącznik  

do niniejszego Zarządzenia. 
 

            § 2. 

1. Zobowiązuję osoby zajmujące w Akademii Sztuki Wojennej (dalej Akademia) stanowiska 

kierownicze do zapoznania podległych pracowników z treścią Zasad, o których mowa  

w § 1 niniejszego Zarządzenia oraz do ich egzekwowania. 

2. Zobowiązuję Szefa Zespołu Zabezpieczenia Pionu Kanclerza Akademii Sztuki Wojennej do 

umieszczenia Zasad oraz planów ewakuacji osób z budynków Akademii, z uwzględnieniem 

ewakuacji osób z niepełnosprawnością, oznaczenia dróg ewakuacji w widocznych miejscach 

w budynkach Akademii. 

3. Zobowiązuję Inspektora BHP Akademii do: 

1) prowadzenia analizy, aktualizacji oraz identyfikacji zagrożeń, a także ryzyka związanego 

z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

2) udostępnienia Zasad na stronie internetowej Akademii, w folderze BHP; 

3) dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

sposobu jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu. 

4. Zobowiązuję Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Akademii do realizacji, nadzoru i kontroli przedsięwzięć z zakresu ochrony 

ppoż. ujętych w załączniku nr 1. 

5. Rzecznika Prasowego Akademii zobowiązuję do umieszczenia na stronie internetowej 

Akademii pod adresem www.akademia.mil.pl informacji na temat zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii w Akademii Sztuki Wojennej. 
 

 

 

 

http://www.akademia.mil.pl/
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§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego Zarządzenia oraz postanowień 

wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia   

30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) powierza się 

Inspektorowi BHP Akademii Sztuki Wojennej. 
 

§ 4. 

Kierowników jednostek organizacyjnych Akademii zobowiązuję do bieżącego współdziałania 

z Inspektorem BHP Akademii Sztuki Wojennej w zakresie § 3. 
 

§ 5. 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 9 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 

21.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania  

z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuki Wojennej  

w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii”. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

z budynków Akademii 

 

 

 

REKTOR-KOMENDANT 

 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 
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