
Zarządzenie Nr 3/OC/2004 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 23 lutego 2004 r. 

w sprawie: obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony 
ludności w 2004 roku 

Na podstawie: 
-) art. 49 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm. ); 
-) Działu IV rozdz. 1, 2,4 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm. ), 
-) Ustaw: o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, 

poz. 558),o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 21, 
poz. 205 ), i o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
i zasadach jego podległości organom RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 ), 

-) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421), 

-) Wytycznych Wojewody Małopolskiego — Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 
21 listopada 2002 r. w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu obrony 
cywilnej i ochrony ludności organów kierowania, pracowników aparatu wykonawczego 
oraz formacji obrony cywilnej w województwie, powiecie, gminie i zakładzie pracy, 

-) Wytycznych Prezydenta Miasta Krakowa — Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2 lutego 2004 r. 
do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej(ochrony ludności), zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych w 2004 roku, 

zarządza się, co następuje: 
§ 1 

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności zwane dalej 
szkoleniem, ma na celu przygotowanie zespołów, o których mowa w § 2, oraz osób 
zajmujących kierownicze stanowiska w Uczelni, do wykonania zadań statutowych 
i przedsięwzięć określonych w Planie Obrony Cywilnej Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie. 

§ 2 
1. Szkoleniem należy objąć: 

1) zespoły działające w strukturze Uczelni w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i innych 
niebezpiecznych zdarzeń oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa ( kryzysu polityczno - militarnego ) i wojny: 

a) Zespół Kierowania (Zespół Reagowania Kryzysowego) Uczelnią, 
b) Zespół Stałego Dyżuru, 
c) Formację Obrony Cywilnej (Drużynę Ochrony Zwierząt); 

2) osoby określone w art. 168 i 169 ustawy z dnia 26 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 21 
poz. 205 z późn. zm.). 

§ 3 

Szkolenie odbywa się w pięcioletnim cyklu, według programu stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

1. Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ma na celu zapoznanie i nauczenie 



pracowników Uczelni postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
i innych niebezpiecznych zdarzeń, a w szczególności postępowania w warunkach: 
1) zagrożenia środowiska: 

a) toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP), 
b) przemysłowymi skażeniami promieniotwórczymi (PSP), 
c) pożarem, 
d) powodzią, 

2) katastrofą budowlaną; 
3) zagrożenia atakiem terrorystycznym; 
4) zagrożenia w wyniku awarii infrastruktury miej skiej; 
5) zagrożenia w wyniku intensywnych opadów śniegu, mrozów i huraganu; 
6) zagrożenia w warunkach rozruchów ulicznych i zjawisk chuligaństwa w bezpośrednim 

sąsiedztwie Uczelni; 
7) zagrożenia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa ( kryzysu 

polityczno - militarnego ) i wojny. 

2. Ponadto, szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ma na celu zapoznanie 
i nauczenie praktycznego posługiwania się oraz wykorzystywania: 
1) technicznych środków alarmowania i powiadamiania w systemie alarmowania, 
2) środków indywidualnej ochrony, wykonania i stosowania środków doraźnych, 
3) instrukcji pierwszej pomocy. 

§ 5 ' 

Szczególny obowiązek organizowania szkolenia spoczywa na kierownikach jednostek 
organizacyjnych wykorzystujących toksyczne środki przemysłowe i związki chemiczne, i ich 
prekursory w procesie dydaktycznym i naukowo - badawczym. 

§ 6 

1. Zaleca się stosować następujące formy szkolenia: 
1) włączenie tematyki powszechnej samoobrony do programów innych szkoleń np.: 

BHP, Ppoż., metodycznych i innych; 
3) wykorzystanie zebrań pracowniczych; 
4) przekazywanie ( w tym również pocztą elektroniczną ) tematyki powszechnej 

samoobrony w postaci broszur, ulotek, biuletynów, kopii artykułów lub wskazywanie 
bibliografii z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

§ 7 

1. Odpowiedzialnymi za realizację programu szkolenia, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt.l, 
w zakresie organizacyjnym są, według kompetencji: 
1) Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju; 
2) Dziekani Wydziałów; 
3) Dyrektor Administracyjny. 

2. Odpowiedzialnymi za realizację programu szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony, 
o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 2, są kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni. 

3. Za organizację i realizację programu szkolenia formacji obrony cywilnej Uczelni 
odpowiedzialny jest komendant Drużyny Ochrony Zwierząt. 

4. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawuje Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Spraw 
Obronnych. 



§ 8 

1. Nowo przyjmowanych pracowników szkolą z zakresu powszechnej samoobrony 
bezpośredni przełożeni ( analogicznie jak szkolenie stanowiskowe ). 

2. Szkolenie należy prowadzić w zakresie wiadomości zawartych w materiałach 
informacyjno - szkoleniowych oraz instrukcji o postępowaniu w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa i innych niebezpiecznych zdarzeń wprowadzonej w życie Zarządzeniem 
Nr 2/OC/2002 Rektora Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja z dnia 14 lutego 2002 roku. 

3. Zakres posiadanych wiadomości z przeprowadzonego szkolenia z ewentualnym ich 
uzupełnieniem sprawdza każdorazowo Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Spraw 
Obronnych w trakcie podpisywania karty obiegowej. 

§ 9 

Plany szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony opracowują kierownicy jednostek 
organizacyjnych Uczelni w porozumieniu z Referatem Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych. 

§ 10 

Plany szkolenia dla zespołów wymienionych w § 2, ust. 1 pkt. 1) opracowuje Referat 
Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, a zatwierdza Rektor. 

§ 12 

Szkolenie formacji obrony cywilnej organizuje i prowadzi komendant formacji w cyklu 
5 - letnim. 

1) rok 2004 jest pierwszym rokiem szkolenia w tym cyklu, 
2) w latach następnych kontynuowane będzie szkolenie doskonalące w formie zajęć 

i ćwiczeń praktycznych w wymiarze 1 do 2 dni w roku. 

§ 13 

Szkolenie zespołów, o których mowa w § 2,ust. 1 pktl) prowadzi osoba uprawniona 
( instruktor). 

§ 14 

Tracą moc Zarządzenie Nr 5/OC/2003 Rektora Akademii Rolniczej z dnia 19 marca 2003 r. 
w sprawie obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony 
ludności w 2003 roku. 

§ 15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Kraków, dnia 23 lutego 2004 r. 

Rektor 

prof. dr hab. Zbignie\v ŚLIPEK 

JM/HK 


