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1. Realizacja ustawowego obowiązku szkolenia ludności z powszechnej samoobrony, która w
zakresie zajęć podstawowych i ćwiczeń praktycznych dla osób zatrudnionych ma być organizowana
i prowadzona w zakładzie pracy (Akademii Górniczo-Hutniczej) została określona w Zarządzeniu
Nr 2/2008 Rektora AGH z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie spełnienia obowiązków obywateli w
zakresie obrony cywilnej.
2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie wszystkich
pracowników Uczelni do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, w tym do
wykonywania zadań podczas klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
3. W celu umożliwienia realizacji szkolenia z powszechnej samoobrony pracowników AGH w
formie samokształcenia wg tematyki określonej w Zarządzeniu Nr 771/2003 Prezydenta m.
Krakowa z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej
samoobrony, Inspektorat Spraw Obronnych AGH wykonał nowe materiały dydaktyczne,
zawierające obowiązującą tematykę, które przedstawiono w niniejszym opracowaniu.
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