
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. 

 


