
ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I BADAŃ NAUKOWYCH W FORMIE 
BEZPOŚREDNIEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

I. Organizacja stacjonarnych zajęć dydaktycznych 

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. Oprócz poniższych zasad wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do 
przestrzegania zapisów zawartych w „Ogólnych zasadach postępowania w obiektach SGSP  
w trakcie epidemii COVID-19”, które dostępne są na stronie internetowej w zakładce 
Koronawirus – funkcjonowanie Uczelni. 

3. 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.  

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. Każdy student i uczestnik zajęć dydaktycznych ma obowiązek posiadać własną osłonę ust i nosa. 

6. Przed każdym pomieszczeniem przeznaczonym do realizacji zajęć zapewnia się dostęp do 
środków odkażających dłonie. Każda osoba biorąca udział w zajęciach jest zobowiązana 
skorzystać z tych środków przed i po zakończeniu zajęć.  

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

8. Pomieszczenia przeznaczone do realizacji zajęć dydaktycznych są otwierane, na co najmniej 
5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć, celem umożliwienia wejścia studentów i uczestników 
do tych pomieszczeń z zachowaniem bezpiecznych odległości od siebie (rekomendowane 1,5 m). 

9. Wejście do sali dydaktycznej nadzorowane jest przez prowadzącego zajęcia, który dba  
o zachowanie przez uczestników zajęć zasad bezpieczeństwa.  

10. Dział Administracyjno-Gospodarczy we współpracy z Dziekanem 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. Studenci i uczestnicy mogą wnosić ze sobą na zajęcia jedynie niezbędne rzeczy osobiste oraz 
rzeczy zapewniające przygotowanie się i realizację tych zajęć, wskazane przez prowadzącego.  

12. 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.  

13. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane stosować osłonę ust i nosa w sytuacji braku 
możliwości zachowania odległości, co najmniej 1,5 m od innych osób  w trakcie realizacji zajęć 
oraz w przerwach między nimi.  

14. Zespoły laboratoryjne oraz zespoły ćwiczeniowe są takie same na każdym z przedmiotów do 
zakończenia semestru. Studenci zobowiązani są do przekazania podziału na zespoły do 



Dziekanatu nie później niż na dzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć, które następnie 
przekazywane zostaną odpowiednim nauczycielom akademickim.  

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

16. 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. 

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

18. Konsultacje dla studentów i uczestników należy prowadzić w formie zdalnej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 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. Oprócz poniższych zasad wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do 
przestrzegania zapisów zawartych w „Ogólnych zasadach postępowania w obiektach SGSP w trakcie 
epidemii COVID-19”, które dostępne są na stronie internetowej. 

3. W miarę możliwości badania oraz spotkania z nimi związane (konsultacje, seminaria itp.) należy 
organizować w sposób zapewniający możliwość ich prowadzenia zdalnie.  

4. Planowanie badań uwzględnia możliwość ich realizacji w grupach maksymalnie 15 osobowych.  
W przypadku organizacji badań w warunkach poligonowych, jeśli wymaga tego specyfika badań, 
dopuszcza się możliwość zaangażowania większej liczby osób.  

5. 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.  

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 1,5 m od innych osób w trakcie realizacji tych badań oraz w przerwach między nimi. 

7. Przed każdym pomieszczeniem przeznaczonym do realizacji badań SGSP zapewnia się dostęp do 
środków odkażających dłonie. Każda osoba biorąca udział w badaniach jest zobowiązana skorzystać 
z tych środków przed i po zakończeniu badań w danym dniu.  

8. Osoby realizujące w danym dniu badania są zobowiązane do przewietrzenia właściwego 
pomieszczenia lub pomieszczeń po ich zakończeniu.  

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, 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 opiekuna lub promotora. 

 

 


