
Zarządzenie nr 64/2020 
Rektora  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
z 9 lipca 2020 roku 

 
 
 
W sprawie: realizacji wprowadzonego stopnia alarmowego.  
 
 
Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) w związku z zarządzeniem nr 94 
Prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 
 
zarządzam co następuje:  

 
§ 1 

 
Kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni nakazuję wykonanie następujących 
czynności: 

a. poinformować podległych pracowników o wprowadzeniu drugiego stopnia 
alarmowego BRAVO-CRP na terenie RP od dnia 10.07.2020 od godz. 00.01 do dnia 
13.07.2020 do godz.23.59, 

b. poinformować o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób 
zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, 

c. poinformować podległych pracowników o konieczności informowania Kierownika 
działu Administracyjno-Gospodarczego (tel.: 600- 081-794) o zauważonych 
porzuconych paczkach, bagażach lub przypadkach zaobserwowania nietypowych 
zachowań i działalności, 

d. dokonać przeglądu wszystkich procedur i zarządzeń, szczegółowych wymagań 
osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z prowadzeniem wyższych stopni 
alarmowych, 

e. sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji, 
f. prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, 
g. zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników niezbędnych do 

wzmocnienia ochrony obiektów, 
h. nakazać prowadzenie wzmożonych kontroli pojazdów oraz osób wchodzących na 

teren obiektów, 
i. sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynków będących w stałym użytkowaniu 

pod względem podejrzanych osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów, 
j. sprawdzić zabezpieczenie i zamknięcie nieużywanych regularnie budynków  

i pomieszczeń, 
k. sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu 

kierowania. 
§ 2 

 
Kierownika CI oprócz powyższych zadań zobowiązuję do: 

a. zapewnienia gotowości niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów 
systemów ważnych dla funkcjonowania Uczelni, 

b. monitorowania i weryfikowania stanu komunikacji elektronicznej a w razie potrzeby 
dokonywania niezbędnych zmian w jej dostępie, 

c. szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem STI. 
 

 



§ 3 
 

Kierownika Dz. A.G oprócz powyższych zadań zobowiązuję do: 
a. dokonania niezbędnych ustaleń z firmą zewnętrzna wykonującą usługę ochrony  w 

uczelni, 
b. poinstruowania portierów oraz gospodarzy obiektów i budynków o szczególnych 

wymaganiach w związku wprowadzonymi stanami alarmowymi. 
  

 
§ 4 

Kierownika ZSNiO zobowiązuje do : 
 

a. wzmożenia nadzoru nad stanem bezpieczeństwa fizycznego dokumentacji Kancelarii 
Niejawnej oraz STI, 

b. ścisłego współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni oraz Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

 
§ 5 

 
Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom poszczególnych jednostek 
organizacyjnych. 

 
§ 6 

 
Nadzór nad realizacja sprawować będzie Kanclerz.  

 
§ 7 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Andrzej Rokita  
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