
 

Zarządzenie nr 30                                                                                        
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie                                                                                                                           

z dnia 25 czerwca 2014r.                                                                             
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

dla poszczególnych budynków Uczelni.  

 
 
   Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zmian.), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 178 poz. 1380 z późn. zmian.) oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 ), zarządzam, co następuje:              
 

 
 

§ 1. 

1. Wprowadzam w życie: 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Kompleksu czterech budynków: pl. 
Matejki 13, ul. Basztowa 18, ul. Paderewskiego, Zespół Sal Wielofunkcyjnych 
Aula załącznik nr 1, 
 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ul. Smoleńsk 9  
 

- załącznik nr 2, 
 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ul. Lea 27-29     
- załącznik nr 3, 
 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ul. Karmelicka 16  
- załącznik nr 4. 
 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ul. Kapelanka 24 –  
załącznik nr 5. 
 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Dom Pracy Twórczej w 
Zakopanem  ul. Harenda 16 - załącznik nr 6. 

 

 

2. "Instrukcje" określają podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujące w poszczególnych budynkach Uczelni. 

 

 

 



 

 

§ 2. 

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania z treścią 
"Instrukcji" w terminie do 30 września 2014r. wszystkich podległych pracowników 
oraz studentów mających stałe miejsca pracy i nauki w danym budynku. 

  

2. Wszyscy pracownicy mający stałe miejsca pracy w obiektach, których dotyczą 
"Instrukcje" po zapoznaniu się z ich treścią złożą oświadczenia wg wzoru 
(załącznik nr 1 „instrukcji”) do Działu Spraw Pracowniczych za pośrednictwem 
ww. kierowników jednostek organizacyjnych. Termin złożenia wszystkich 
oświadczeń - do 30 września 2014 r.   

§ 3. 
 
Zobowiązuję wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz  
pracowników, którzy posiadają stosowne kompetencje służbowe do  bieżącego 
szkolenia, pouczania, kontrolowania oraz wyciągania konsekwencji służbowych i 
dyscyplinarnych podległych sobie pracowników oraz studentów, w przypadku nie 
stosowania i nie przestrzegania zasad postępowania określonych w załączonych 
"Instrukcjach".    
 
 

§ 4. 
 

Bieżącą aktualizację "Instrukcji", nie rzadziej jednak niż co 2 lata, powierzam 
komórce ds. BHP i PPOŻ.   
 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

 

 
 

(-) prof. Stanisław Tabisz  
 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie 

 


