
ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I BADAŃ NAUKOWYCH  

W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19  

 

I. Organizacja stacjonarnych zajęć dydaktycznych, z wyłączeniem ćwiczeń laboratoryjnych 

 

1. Stacjonarne zajęcia dydaktyczne, zwane dalej zajęciami, to zajęcia dydaktyczne realizowane 
na studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i w ramach innych form kształcenia 
w siedzibie SGSP lub innych obiektach, z właścicielami bądź zarządcami, których SGSP podpisała 
stosowne umowy, chyba, że przepisy zewnętrzne, inne przepisy wewnętrzne bądź decyzje 
dziekana stanowią inaczej. 

2. Planowanie zajęć odbywa się w sposób zapewniający ich realizację przy minimalnym możliwym 
przemieszczaniu się w obrębie obiektów SGSP studentów i uczestników studiów podyplomowych, 
kursów, szkoleń i innych form kształcenia, zwanych dalej studentami i uczestnikami. 

3. Planowanie zajęć uwzględnia możliwość dzielenia grup studentów i uczestników na maksymalnie 
10 osobowe podgrupy w sytuacji braku możliwości zapewnienia bezpiecznych odległości 
pomiędzy tymi osobami w trakcie realizacji zajęć. 

4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby chore, przebywające w domu z osobą 
odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami objęci kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych. 

5. Przebywając na terenie SGSP, studenci i uczestnicy są zobowiązani przestrzegać rygorów 
sanitarnych związanych z bezpiecznymi odległościami, częstym myciem i odkażaniem dłoni oraz 
użytkowaniem środków ochrony indywidualnej. 

6. Każdy student i uczestnik ma obowiązek posiadać własną osłonę ust i nosa, a także rękawiczki 
ochronne. 

7. W każdym pomieszczeniu przeznaczonym do realizacji zajęć SGSP zapewnia dostęp do środków 
odkażających dłonie. Każda osoba biorąca udział w zajęciach jest zobowiązana skorzystać z tych 
środków przed i po zakończeniu tych zajęć. 

8. Czekając na wejście na zajęcia studenci i uczestnicy powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz 
mieć osłonięte usta i nos. 

9. Pomieszczenia przeznaczone do realizacji zajęć są otwierane, na co najmniej 10 minut przed 
godziną rozpoczęcia zajęć, celem umożliwienia wejścia studentów i uczestników do tych 
pomieszczeń z zachowaniem bezpiecznych odległości od siebie (2 m) i osłonięcia ust i nosa. 

10. Dziekan we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym jest odpowiedzialny za 
określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w poszczególnych salach 
dydaktycznych, zapewnienie wywieszenia tej informacji na drzwiach sal dydaktycznych oraz 
wyraźnym określeniu krzeseł/miejsc, których nie można zajmować. 

11. Zaleca się, aby studenci i uczestnicy nie gromadzili się przed salami zajęciowymi w czasie 
bezpośrednio przed zajęciami i po nich. 

12. Studenci i uczestnicy mogą wnosić ze sobą na salę zajęciową jedynie niezbędne rzeczy osobiste 
oraz rzeczy zapewniające przygotowanie się i realizację zajęć, wskazane przez prowadzącego te 
zajęcia. Plecaki, telefony komórkowe, torebki i inne rzeczy powinny być pozostawione poza salą 
zajęciową lub w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego dane zajęcia. 

13. Każdy student i uczestnik korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów 
niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów 
używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów 
innych uczestników zajęć. 

14. Na zajęcia można przynieść jedynie własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia można jeść 
przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 



15. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane stosować osłony ust i nosa w sytuacji braku 
możliwości zachowania odległości, co najmniej 2 m od innych osób w trakcie realizacji zajęć oraz 
w przerwach między nimi. 

16. Osoby podczas realizacji zajęć wymagających obsługi stanowisk badawczych, urządzeń i/lub 
aparatury pomiarowej, są zobowiązani stosować rękawiczki ochronne. 

17. Nauczyciele akademiccy, po zrealizowaniu z daną grupą studentów lub uczestników zajęć, są 
zobowiązani do przewietrzenia właściwego pomieszczenia lub pomieszczeń. 

18. Osoby biorące udział w zajęciach, po zakończeniu ich zasadniczej części merytorycznej, są 
zobowiązane odkazić dotykane przez nich elementy blatów, stanowisk badawczych, urządzeń 
i/lub aparatury pomiarowej. 

19. Student lub uczestnik może zostać niedopuszczony do realizacji zajęć przez właściwego 
nauczyciela akademickiego w sytuacji braku wymaganych lub niestosowania posiadanych środków 
ochrony indywidualnej, w także po stwierdzeniu rażącego zaniedbania reżimu sanitarnego 
obowiązującego w SGSP. 

20. Zalecenia higieniczne dla nauczycieli akademickich i pracowników związanych z realizacją 
kształcenia w SGSP:  
1) przed rozpoczęciem pracy należy obowiązkowo skorzystać z maty do dezynfekcji obuwia 

umieszczonej w wejściu głównym oraz zdezynfekować ręce dostępnymi środkami; 

2) stosować osłonę ust i nosa, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas zajęć 

dydaktycznych w sytuacji braku możliwości zachowania odległości, co najmniej 2 m od innych 

osób; 

3) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); 

4) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

5) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

6) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy (należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka); 

7) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

21. Konsultacje dla studentów i uczestników należy prowadzić, w miarę możliwości, w formie zdalnej. 
22. Nieobecność studenta i uczestnika na zajęciach nie może mieć wpływu na jego ocenę z tychże 

zajęć, w przypadku, gdy:  
1) są zakażeni wirusem SARS-CoV-2; 
2) przebywają w izolacji lub na kwarantannie, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Organizacja stacjonarnych zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń laboratoryjnych 

1. Stacjonarne zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń laboratoryjnych, zwane dalej ćwiczeniami 

laboratoryjnymi, to zajęcia dydaktyczne realizowane z wykorzystaniem stanowisk badawczych, 

aparatury pomiarowej i/lub urządzeń badawczych dla studentów i uczestników w siedzibie SGSP 

lub innych obiektach, z właścicielami bądź zarządcami, których SGSP podpisała stosowne umowy, 

chyba, że przepisy zewnętrzne, inne przepisy wewnętrzne bądź decyzje Dziekana stanowią inaczej. 

2. Planowanie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się w sposób zapewniający ich realizację przy 

minimalnym możliwym przemieszczaniu się w obrębie obiektów SGSP studentów i uczestników. 

3. Planowanie ćwiczeń laboratoryjnych uwzględnia możliwość dzielenia grup studentów  

i uczestników na maksymalnie 8-10 osobowe podgrupy w sytuacji braku możliwości zapewnienia 

bezpiecznych odległości pomiędzy tymi osobami w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. 

4. W ćwiczeniach laboratoryjnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby chore, 

przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, 

albo sami objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

5. Przebywając na terenie SGSP, studenci i uczestnicy są zobowiązani przestrzegać rygorów 

sanitarnych związanych z bezpiecznymi odległościami, częstym myciem i odkażaniem dłoni oraz 

użytkowaniem środków ochrony indywidualnej. 

6. Każdy student i uczestnik ma obowiązek posiadać własną osłonę ust i nosa, a także rękawiczki 

ochronne. 

7. W każdym pomieszczeniu przeznaczonym do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych zapewnia się 

dostęp do środków odkażających dłonie. Każda osoba biorąca udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych jest zobowiązana skorzystać z tych środków przed i po zakończeniu tych ćwiczeń. 

8. Czekając na wejście na ćwiczenia laboratoryjne studenci i uczestnicy powinni zachować odstęp 

minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos. 

9. Pomieszczenia przeznaczone do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych są otwierane, na co najmniej  

10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć, celem umożliwienia wejścia studentów i uczestników 

do tych pomieszczeń z zachowaniem bezpiecznych odległości od siebie (2 m) i osłonięcia ust  

i nosa. 

10. Dziekan we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym jest odpowiedzialny za 

określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w poszczególnych salach dydaktycznych 

oraz zapewnienie wywieszenia tej informacji na drzwiach pomieszczeń, w których odbywają się 

zajęcia.  

11. Zaleca się, aby studenci i uczestnicy nie gromadzili się przed salami zajęciowymi w czasie 

bezpośrednio przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i po nich. 

12. Studenci i uczestnicy mogą wnosić ze sobą na salę zajęciową jedynie niezbędne rzeczy osobiste 

oraz rzeczy zapewniające przygotowanie się i realizację ćwiczeń laboratoryjnych, wskazane przez 

prowadzącego te ćwiczenia. Plecaki, telefony komórkowe, torebki i inne rzeczy powinny być 

pozostawione poza salą zajęciową lub w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego dane 

ćwiczenia laboratoryjne. 

13. Każdy student i uczestnik korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Konieczna jest 

dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można 

pożyczać przedmiotów innych uczestników ćwiczeń laboratoryjnych. 



14. Na ćwiczenia laboratoryjne można przynieść jedynie własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia 

można jeść przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

15. Osoby biorące udział w ćwiczeniach laboratoryjnych są zobowiązane stosować osłony ust i nosa 

oraz rękawiczki ochronne w trakcie realizacji tychże ćwiczeń, a także stosować osłony ust i nosa 

w sytuacji braku możliwości zachowania odległości, co najmniej 2 m od innych osób w przerwach 

między zajęciami. 

16. Nauczyciele akademiccy, po zrealizowaniu z daną grupą studentów lub uczestników ćwiczeń 

laboratoryjnych, są zobowiązani do przewietrzenia właściwego pomieszczenia lub pomieszczeń. 

17. Osoby biorące udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, po zakończeniu ich zasadniczej części 

merytorycznej, są zobowiązane odkazić dotykane przez nich elementy stanowisk badawczych, 

urządzeń i/lub aparatury pomiarowej. 

18. Student lub uczestnik może zostać niedopuszczony do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przez 

właściwego nauczyciela akademickiego w sytuacji braku wymaganych lub niestosowania 

posiadanych środków ochrony indywidualnej, w także po stwierdzeniu rażącego zaniedbania 

reżimu sanitarnego obowiązującego w SGSP. 

19. Zalecenia higieniczne dla nauczycieli akademickich i pracowników związanych z realizacją 

kształcenia w SGSP:  

1) przed rozpoczęciem pracy należy obowiązkowo skorzystać z maty do dezynfekcji obuwia 

umieszczonej w wejściu głównym oraz zdezynfekować ręce za pomocą dostępnych środków; 

2) stosować osłonę ust i nosa oraz rękawice ochronne podczas zajęć dydaktycznych; 

3) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry); 

4) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); 

5) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamykanego kosza i umyć ręce; 

6) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

7) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy (należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka); 

8) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

20. Konsultacje dla studentów i uczestników należy prowadzić, w miarę możliwości, w formie zdalnej. 

23. Nieobecność studenta i uczestnika na ćwiczeniach laboratoryjnych nie może mieć wpływu na jego 
ocenę z tychże zajęć, w przypadku, gdy:  
1) są zakażeni wirusem SARS-CoV-2; 
2) przebywają w izolacji lub na kwarantannie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Organizacja stacjonarnych badań naukowych. 

 

1. Stacjonarne badania naukowe, zwane dalej badaniami, to badania naukowe wymagające 

bezpośredniego dostępu do stanowisk badawczych, urządzeń i/lub aparatury pomiarowej, 

realizowane stacjonarnie w siedzibie SGSP lub innych obiektach, z właścicielami bądź zarządcami, 

których SGSP podpisała stosowne umowy, chyba, że przepisy zewnętrzne, inne przepisy 

wewnętrzne bądź decyzje władz SGSP stanowią inaczej. 

2. W miarę możliwości badania oraz spotkania z nimi związane (konsultacje, seminaria itp.) należy 

organizować w sposób zapewniający możliwość ich prowadzenia zdalnie. 

3. Planowanie badań uwzględnia możliwość ich realizacji w grupach po maksymalnie 10 osób. 

W przypadku organizacji badań w warunkach poligonowych, jeśli wymaga tego specyfika badań, 

dopuszcza się możliwość zaangażowanie większej liczby osób, które są zobowiązane do 

zachowania, w miarę możliwości, bezpiecznych odległości od siebie (min. 2 m) oraz stosowania 

środków ochrony indywidualnej. 

4. Przebywając na terenie SGSP, osoby prowadzące badania są zobowiązane przestrzegać rygorów 

sanitarnych związanych z bezpiecznymi odległościami, częstym myciem bądź odkażaniem dłoni 

oraz użytkowaniem środków ochrony indywidualnej. 

5. W każdym pomieszczeniu przeznaczonym do realizacji badań SGSP zapewnia dostęp do środków 

odkażających dłonie. Każda osoba biorąca udział w badaniach jest zobowiązana skorzystać z tych 

środków przed i po zakończeniu tych badań w danym dniu. 

6. Osoby prowadzące badania, bez względu na okoliczności przebywania na terenie SGSP, są 

zobowiązane stosować osłony ust i nosa w sytuacji braku możliwości zachowania odległości, co 

najmniej 2 m od innych osób w trakcie realizacji tych badań oraz w przerwach między nimi. 

7. Osoby realizujące badania podczas obsługi stanowisk badawczych, urządzeń i/lub aparatury 

pomiarowej, są zobowiązane stosować rękawiczki ochronne. 

8. Osoby realizujące w danym dniu badania są zobowiązane do przewietrzenia właściwego 

pomieszczenia lub pomieszczeń po ich zakończeniu tego dnia. 

9. Osoby realizujące w danym dniu badania wymagające obsługi stanowisk badawczych, urządzeń 

i/lub aparatury pomiarowej są zobowiązane odkazić elementy dotykane podczas obsługi 

stanowisk badawczych, urządzeń i/lub aparatury pomiarowej. 

10. Osoba zamierzająca realizować badania może zostać niedopuszczona przez służbę dyżurną SGSP 

lub osobę opiekującą się właściwą infrastrukturą badawczą do ich realizacji w sytuacji braku 

wymaganych lub niestosowania posiadanych środków ochrony indywidualnej, w także po 

stwierdzeniu rażącego zaniedbania reżimu sanitarnego obowiązującego w SGSP. 

11. Studenci lub uczestnicy mogą realizować badania na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej, 

pracy zaliczeniowej lub publikacji naukowej pod nadzorem osoby opiekującej się właściwą 

infrastrukturą badawczą. 

12. Zalecenia higieniczne dla osób realizujących badania:  

1) przed rozpoczęciem badań należy obowiązkowo skorzystać z maty do dezynfekcji obuwia 

umieszczonej w wejściu głównym oraz zdezynfekować dłonie dostępnymi środkami,  

2) nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania badań; 

3) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry); 

4) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); 



5) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

6) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

7) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy (należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka); 

8) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 



 


