
 

Załącznik nr 1 
 

 Podstawowe zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania  

z pomieszczeń uczelni oraz jej wyposażenia technicznego przez studentów 

Wojskowej Akademii Technicznej. 

 
 

1. We wszystkich obiektach Wojskowej Akademii Technicznej z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w celu 

palenia tytoniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

2. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz substancji nielegalnych zarówno na terenie otwartym 

jak i zamkniętym WAT. 

3. Zakazane jest przynoszenie i przechowywanie na terenie Uczelni i w miejscu organizowanych zajęć poza 

jej terenem, materiałów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego 

lub  innych osób. 

4. Zakazane jest przebywanie w miejscach niedozwolonych. 

5. Każdy student jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Studiów i przestrzegać zasad w nim za-

wartych. 

6. Po terenie WAT należy poruszać się wyłącznie drogami wyznaczonymi do tego celu. Szczególną ostroż-

ność zachować przy przechodzeniu przez drogi. 

7. Drogi i przejścia przez korytarze, sale wykładowe, laboratoria i inne stanowiska nauki należy utrzymy-

wać w  należytym porządku, nie zastawiać ich meblami, materiałami, odpadami, itp. 

8. Zakazane jest opuszczanie zajęć bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia. 

9. Obowiązkiem studenta jest znać przepisy i zasady bhp, a także stosować się do nich. 

10. Przed rozpoczęciem zajęć należy bezwzględnie wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy (nauki). 

11. Przed rozpoczęciem zajęć w laboratoriach należy bezwzględnie wziąć udział w instruktażu stanowisko-

wym przeprowadzanym przez wykładowcę/ prowadzącego zajęcia. 

12. Przy pracach niebezpiecznych używać sprzętu ochrony indywidualnej, takich jak: rękawice ochronne, 

okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski, środki ochrony głowy itd. 

13. Dbać o przydzielone środki ochrony indywidualnej (dotyczy zajęć, podczas których wymagane jest sto-

sowanie ochron indywidualnych). 

14. Dbać o porządek i ład w miejscu nauki, w Akademikach i innych pomieszczeniach Uczelni.  

15. Bezwzględnie przestrzegać bezpiecznych metod  nauki opisanych w Instrukcjach BHP. 

16. Stosować się do przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

17. Niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku podczas zajęć oraz ostrzegać  

inne osoby  o potencjalnym zagrożeniu. 

18. W razie wypadku natychmiast przerwać naukę, o zdarzeniu poinformować prowadzącego zajęcia lub 

pracownika Dziekanatu. 

19. Niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia o zauważonym niebezpieczeństwie pożarowym oraz 

ostrzegać  inne osoby o zagrożeniu. 

20. W razie konieczności udzielić poszkodowanym osobom pierwszej pomocy. 
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21. W przypadku, gdy warunki na zajęciach nie odpowiadają przepisom BHP i P-POŻ, stwarzają bezpośred-

nie zagrożenie dla zdrowia lub życia studenta, ma on prawo powstrzymać się od zajęć, zawiadamiając  

o tym niezwłocznie prowadzącego zajęcia i podając motywy swoich spostrzeżeń. 

22. Powierzone urządzenia, maszyny, narzędzia utrzymywać w czystości i stanie zdolnym do użytkowania. 

23. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętów wyposażenia technicznego sprawdzić stan techniczny 

urządzeń. 

24. Zakazane jest użytkowanie uszkodzonego sprzętu urządzeń technicznych oraz używanie go niezgodnie  

z przeznaczeniem. 

25. Nie włączać sprzętu bez zgody prowadzącego zajęcia. 

26. Bezwzględnie wyłączać sprzęt przed wyjściem z pomieszczenia. 

27. Informować o wszelkich awariach lub sytuacjach mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia 

bądź życia osób przebywających na terenie WAT. 

28. Wszelkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa i higieny (z opisem 

zagrożenia oraz miejscem usytuowania) kierować na adres mailowy zgłoszenia.bhp@wat.edu.pl  bądź 

telefonicznie na nr  tel. 261 839 844 w godzinach 7:30-15:30. 
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