Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2/2019

ZASADY UDOSTĘPNIANIA, BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO
KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU LUB AWARII
Przestrzeń Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach podzielona jest
na przestrzeń użytkową ogólnodostępną, z której mogą korzystać wszystkie osoby przebywające
na terenie Akademii tj.:
1. patio,
2. korytarze,
3. pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
oraz przestrzeń z dostępem dla wykładowców, studentów i osób wyznaczonych:
4. sale dydaktyczne,
5. aule
6. pracownie specjalistyczne.
Pomieszczenia te są zamykane i dostęp do nich jest możliwy po pobraniu klucza. W przypadku
pomieszczeń wydziału Wokalno-Instrumentalnego - z portierni przy ul. Zacisze 5, w przypadku
Instytutu Jazzu – z portierni budynku przy ul. Krasińskiego 27A. Klucze do sal i pomieszczeń
znajdujących się w głównym budynku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
można pobrać z Informacji. Fakt pobrania/zdania klucza odnotowany jest w ewidencji poprzez
wpisanie daty i godziny pobrania/zdania, imienia i nazwiska pobierającego oraz złożenia
własnoręcznego podpisu. Osoba pobierająca klucz zobowiązana jest do okazania pracownikowi
Informacji lub portierni legitymacji studenckiej lub innego ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Osoby przebywające na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach zobowiązane są do właściwego korzystania z dostępnych pomieszczeń, w tym do:
1. zachowania w niepogorszonym stanie wyposażenia sal dydaktycznych oraz znajdujących się
w nich instrumentów muzycznych,
2. zachowania porządku i czystości,
3. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
4. przekazania do Informacji lub na portiernię o zauważonych wszelkich uszkodzeniach
i zniszczeniach sali dydaktycznej lub jej wyposażenia bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania
z pomieszczenia,
5. przestrzegania ustalonych terminów i godzin korzystania z pomieszczeń,
6. zamknięciu okien i zgaszeniu światła przed opuszczeniem sali oraz zdaniem klucza.
Osoba korzystająca z sali ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia bądź
zniszczenia sali, instrumentów muzycznych stanowiących wyposażenie sali, które powstaną podczas
korzystania z sali, bez względu na to, kto je spowodował, tj. od momentu pobrania kluczy do
momentu ich zdania.
W salach dydaktycznych i pracowniach specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. jedzenia i picia,
2. spożywania alkoholu,
3. palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów,
4. używania środków odurzających,
5. używania otwartego ognia oraz środków łatwopalnych,
6. wykorzystywania sali do innych celów niż dydaktyczne,

7. pozostawiania na dłuższy niż czas korzystania z sali instrumentów muzycznych i innych
przedmiotów będących w posiadaniu osoby korzystającej z sali.
Każda osoba, która zauważy zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zobowiązana jest bezzwłocznie
zgłosić ten fakt Pracownikom Administracji osobiście lub telefonicznie:
1. Informacja – główny budynek Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
tel. 32 779 21 00
2. Ochrona
tel. 32 779 21 70
3. Portiernia – budynek przy ul. Zacisze 5
tel. 32 779 22 00
4. Portiernia – budynek przy ul. Krasińskiego 27A tel. 32 255 58 08
Adres poczty elektronicznej, na który należy zgłaszać informacje o zagrożeniach:
ochrona@am.katowice.pl
Zgłoszenie należy dokonać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad udostępniania,
bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego
oraz postępowania w razie wypadku lub awarii.

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII
Pod pojęciem awaria należy w tym przypadku rozumieć gwałtowne, nieprzewidziane zniszczenia
systemu urządzeń technicznych powodujących przerwę w ich pracy. Awarie mogą być wynikiem
niewłaściwego użytkowania lub prowadzenia konserwacyjnych.
W przypadku powstania opisanej awarii udział w jej usuwaniu mogą jedynie wziąć pracownicy Działu
Technicznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którzy posiadają
odpowiednie uprawnienia do wykonywanych prac.
W przypadku zaistnienia awarii osoby przebywające w obiekcie są o tym fakcie informowane w każdy
możliwy sposób. W przypadku konieczności działania jednostek ratowniczych wszystkie
przebywające w budynku osoby zostaną ewakuowane poza rejon zagrożenia. Każda osoba ma się
bezwzględnie stosować do ogłoszonego komunikatu!
Po przybyciu jednostki ratowniczej należy współdziałać z tymi służbami i poddawać się poleceniom
dowodzącego akcją ratowniczą. Do budynku można wrócić dopiero po wydaniu zgody przez
wskazane osoby.
Telefony alarmowe:
Ochrona Akademii Muzycznej
32 779 21 70
Straż pożarna
998
Centrum powiadamiania ratunkowego 112
Policja
997
Pogotowie ratunkowe
999

Załącznik nr 1 do zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego
korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego
oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

Formularz zgłoszenia

1.Rodzaj zagrożenia ………………………………………………………………………………………………………………
(pożar, awaria)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. miejsce występowania zagrożenia…………………………………………………………………………………….
(budynek, adres, pomieszczenie lub nr sali)

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. osoba zgłaszająca………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko (pracownik)/ imię i nazwisko, rok i kierunek studiów (student))

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
podpis

4. sposób usunięcia zagrożenia…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
podpis osoby odpowiedzialnej za naprawę

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 1/2/2019

ZASADY POSTĘPOWANIA I ALARMOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU
Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania
zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją
ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej organizuje ewakuację
ludzi i mienia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą
oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.
Wszyscy uczestniczący w ewakuacji, a w szczególności organizujący działania ewakuacyjne powinni
pamiętać że:
1. w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie - ewakuację rozpoczyna się od tych
pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze
rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie
do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne
zagrożenie,
2. zabronione jest wykorzystywanie dźwigów (wind) do celów ewakuacji - ewakuację z wyższych
kondygnacji należy prowadzić klatkami schodowymi,
3. należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem,
4. należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, cenne urządzenia, walory itp.,
5. należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do
zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad
potrzebującymi pomocy, w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy
osób, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób
znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą. Osoby
odcięte od dróg wyjścia, a znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu
najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia i w miarę posiadanych środków i istniejących
warunków, ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek Państwowej
Straży Pożarnej,
6. wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję pochyloną (jak
najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami (np. zmoczonym w
wodzie materiałem),
7. podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać
się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,
8. nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być objęte
pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się
ognia otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy chować się za ich ościeżnicę, nie można
dopuszczać do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze, po
zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne
pomieszczenia - przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w
zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na
miejsce akcji.

Telefony alarmowe:
Ochrona Akademii Muzycznej
32 779 21 70
Straż pożarna
998
Centrum powiadamiania ratunkowego 112
Policja
997
Pogotowie ratunkowe
999

