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Egzemplarz pojedynczy 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REKTORA – KOMENDANTA 

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

Nr 89 z dnia 30 września 2021 r. 

 

w sprawie zakwaterowania w Domach Studenckich Lotniczej Akademii 

Wojskowej w warunkach epidemii COVID-19 
 

 

Na podstawie art. 23 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 § 21 ust. 4 pkt 12 

i § 48 pkt 2 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego Decyzją  

nr 352/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej, w zw. z § 6 „Wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 25 maja 2021 r. 

dotyczących działań profilaktycznych w celu ograniczenia zachorowań na COVID-19 

w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelnia wojskowa, centra i ośrodki 

szkolenia) prowadzących szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej 

w warunkach epidemii oraz „Procedurą postępowania dotyczącą działań 

profilaktycznych w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19)  

dla Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie” z dnia 5 czerwca 2020 r. z późn. zm., 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Zakwaterowanie 

1. Kwaterowanie w domach studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej odbywa się 

zgodnie z aktualną „Procedurą postępowania dotyczącą działań profilaktycznych  

w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) dla Lotniczej Akademii 

Wojskowej w Dęblinie oraz zaleceniami służb sanitarnych, pod które podlega LAW. 

2. Przed zakwaterowaniem w domu studenckim student zobligowany jest podpisać 

oświadczenie studenta cywilnego, zakwalifikowanego na mieszkańca Domu 

Studenckiego LAW, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zwykłych i danych osobowych 

szczególnych kategorii dotyczących zdrowia student cywilny oświadcza, że wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

4. Zakwaterowanie podchorążych oraz słuchaczy kursów LAW odbywa się zgodnie  

z aktualnymi Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego. 

5.  W miarę możliwości lokalowych zakwaterowanie studentów tych samych grup  

i roczników organizuje się w obrębie jednej kondygnacji. 

6. W miarę możliwości nie łączy się zakwaterowania na tych samych kondygnacjach 

studentów wojskowych, słuchaczy kursów z studentami cywilnymi i zagranicznymi. 
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§ 2  

Reżim sanitarny w Domach Studenckich 

1. W domach studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej do odwołania nakazuje się:  
1) obowiązkowe noszenie masek ochronnych osłaniających usta i nos,  

przez wszystkie osoby (pracowników oraz mieszkańców) korzystających 

z części wspólnych tzn. korytarzy, klatek schodowych, kuchni, pralni, wind, 

ogólnodostępnych sanitariatów i łazienek oraz biur, w których są obsługiwani 

interesanci; 

2) obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu 

do/z budynku; 

3) zachowanie pomiędzy osobami korzystającymi z części wspólnych domów 

studenckich, bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra 

(zalecane co najmniej 2 m); 

4) przebywanie w częściach przeznaczonych do ogólnego użytku w domu 

studenckim, tj. w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, windach, zgodnie z nakazami 

dotyczącymi liczby osób, które mogą tam się jednocześnie znajdować  

z zachowaniem bezpiecznej odległości; 

5) bezwzględne przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i procedur 

dotyczących zasad postępowania w okresie stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego oraz stosowanie się do poleceń wydawanych w szczególności 

przez kierownika domów studenckich. 

2. W domach studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej do odwołania zakazuje się: 

1) przyjmowania odwiedzin, w tym przez studentów LAW nie korzystających  

z zakwaterowania; 
2) wzajemnego odwiedzania się w pokojach w obrębie domu studenckiego; 
3) organizowania spotkań i zgromadzeń w domu studenckim i w jego obrębie. 

3. W domach studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej do odwołania zaleca się: 
1) zachowywać dbałość o higienę osobistą, zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego; 
2) zachowywać szczególną dbałość o pozostawianie porządku po sobie podczas 

korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku;  

3) postępować zgodnie z zaleceniami i instrukcjami obowiązującymi w Lotniczej 

Akademii Wojskowej;  

4) w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo. 

4. Kierownik Domów Studenckich zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia sprzętu i środków myjąco-dezynfekujących w domach studenckich 

oraz monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

wyłączników światła, przycisków wind, uchwytów i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w pomieszczeniach ogólnodostępnych (kuchnia, pralnia); 

2) zapewnienia środków dezynfekujących wraz z umieszona w widocznym miejscu 

instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk, 
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3) zbierania od użytkowników pomieszczeń znajdujących się w domach 

studenckich informacji dotyczących zapotrzebowania na przeprowadzenie prac 

dezynfekcyjnych i porządkowych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

§ 3  

Procedury bezpieczeństwa w przypadku podejrzenia zakażeniu lub zakażenia 

1. W przypadku wystąpienia u studenta cywilnego zamieszkującego w domu 

studenckim objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2  

lub podejrzeniu zakażenia tym wirusem, należy ten fakt natychmiast zgłosić 

telefonicznie do administracji domów studenckich. 

2. Administracja domów studenckich przekazuje informację do Sekcji Służby Zdrowia 

LAW. Sekcja Służby Zdrowia postępuje zgodnie z przyjętymi w LAW procedurami. 

3. Sekcja Służby zdrowia za zgodą studenta cywilnego może wykonać test  

do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. Student cywilny zobowiązany jest do zwrotu 

poniesionych kosztów za test na rzecz LAW. 

4. Niezbędne numery telefonów: 

1) Administracja Domów Studenckich: 261-519-661; 

2) Kierownik Domów Studenckich: 261-519-141 lub 512-259-024; 

3) Sekcja Służby Zdrowia LAW: 261-518-282 lub 603-983-300; 

4) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach: 81-865-16-37; 

5) Nr alarmowy pogotowia ratunkowego: 999 lub 112. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

§ 6 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzaniu, a dotyczących 

zakwaterowania w Lotniczej Akademii Wojskowej, stosuje się dotychczasowe 

uregulowania dotyczące funkcjonowania LAW w czasie epidemii. 

 

Załączniki: 2 na 2 str. 

 

 

REKTOR – KOMENDANT 

 

/na oryginale właściwy podpis/ 

 

gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR 
 
 
 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym 
Egz. Nr 1 – aa 
Wyk. Artur Kozak, tel. 261-519-141 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej 

Nr 89 z dnia 30 września 2021 r. 
 

Oświadczenie studenta cywilnego, zakwalifikowanego na mieszkańca  
Domu Studenckiego LAW 

 
……………………………………………………………………………………………..  
imię i nazwisko 
 
…………………………………....................…………………………………………...  
tel. kontaktowy / adres e-mail 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
nr PESEL 
 
nr pokoju …………… data i godzina zakwaterowania ………………...................... 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także minimalizowanie ryzyka 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez mieszkańców i pracowników domów 
studenckich, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 
Wojska Polskiego oraz aktualną Procedurą postępowania dotyczącą działań 
profilaktycznych w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) dla 
Lotniczej Akademii Wojskowej, dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków 
zakwaterowania w Domach Studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej w trakcie 
epidemii COVID-19, prosimy o złożenie poniższych oświadczeń.  
 
Oświadczam, że: 
1. W momencie meldowania do domu studenckiego nie posiadam żadnych niepokojących 

objawów choroby sugerujących zakażenie COVID-19, a w przypadku ich wystąpienia 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym kierownika domu 
studenckiego; 

2. Podczas korzystania z zakwaterowania w domu studenckim zobowiązuję się  
do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, jakie zostały 
wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego oraz aktualną 
Procedurą postępowania dotyczącą działań profilaktycznych w związku z zakażeniami 
układu oddechowego (COVID-19) dla Lotniczej Akademii Wojskowej, w szczególności: 
dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, przestrzegania zasad dystansu społecznego, 
a w szczególności unikania gromadzenia się, zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki 
ochronnej), niezwłocznego informowania kierownika o podejrzeniach wynikających  
z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19;  

3. Wyrażam zgodę na zakwaterowanie mnie w pokoju z osobą niezaszczepioną przeciw 
COVID-19; 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testu do diagnostyki SARS.Cov-2  wykonanego przez 
Sekcję Służby Zdrowia Lotniczej Akademii Wojskowej oraz zobowiązuje się do zwrotu 
poniesionych kosztów za test.  

5. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/-y zagrożeń i konsekwencji wynikających  
z zamieszkiwania w domu studenckim w trakcie epidemii COVID-19.  
 

………………………...................... 
data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej 

Nr 89 z dnia 30 września 2021 r. 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
przez Lotniczą Akademię Wojskową 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia 
Wojskowa informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą  
w Dęblinie, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@law.mil.pl oraz pod numerem telefonu: 261 517 474. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Lotniczą Akademię Wojskową w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-
2 przez mieszkańców i pracowników domów studenckich 

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO – dane osobowe zwykłe oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dane osobowe szczególnych 
kategorii).  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy, którym dane te zostaną udostępnione 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, a następnie będą trwale usuwane. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić 
zakwaterowanie w Domu Studenckim LAW. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu 
prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

9) Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana 
cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zwykłych i danych osobowych szczególnych kategorii dotyczących zdrowia, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także minimalizowania ryzyka 

zakażenia wirusem COVID-19 przez mieszkańców i pracowników domów studenckich 

Lotniczej Akademii Wojskowej. 
 

……………………………..................... 
(data, czytelny podpis) 

mailto:iod@law.mil.pl

