
ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0201-17/2014 
z dnia 7 maja 2014 roku 

 

w sprawie 

organizowania i realizacji przedsięwzięć alarmowania w Uniwersytecie 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) i § 31 ust. 3 pkt 9 i 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; w związku z: § 5 pkt 6 zarządzenia Nr 63/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach 

powszechnego obowiązku obrony, § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, § 1 zarządzenia nr 1143/2003 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania 

na terenie miasta Krakowa, § 1 zarządzenia nr 816/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-

03 26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1111/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2006 

r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek 

organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie 

obrony cywilnej zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W sytuacji zagrożenia, w ramach „jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń 

i alarmowania”, w Uniwersytecie realizowane będą działania: (1) alarmowanie, (2) 

ostrzeganie, (3) powiadamianie. 

§ 2 

W zakresie obrony cywilnej, w Uniwersytecie organizowane są i przygotowywane do 

realizacji zadania: (1) służba ostrzegawcza, (2) ewakuacja, co łącznie z alarmowaniem, 

ostrzeganiem i powiadamianiem określa się terminem „przedsięwzięcia alarmowania”. 

§ 3 

Dokumentem wykonawczym w zakresie realizacji przedsięwzięć alarmowania w Uniwersytecie jest 

zatwierdzona przez Rektora „Instrukcja Alarmowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. 

§ 4 

Realizacją przedsięwzięć alarmowania w Uniwersytecie kierują „podmioty reagowania alarmowego”. 

Podmiotem reagowania alarmowego jest osoba funkcyjna Uniwersytetu wymieniona w Instrukcji 

Alarmowej, zobowiązana do aktywnego reagowania na zaistniałe zagrożenia oraz uprawniona do 

samodzielnego działania i podejmowania decyzji. Podmioty reagowania alarmowego kierują realizacją 

przedsięwzięć alarmowania do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratunkowej miasta - jest to czas 

decydujący o skuteczności podejmowanych działań. Po przybyciu grupy ratunkowej kierownictwo 

nad realizacją przedsięwzięć przejmuje dowódca specjalistycznej grupy ratunkowej miasta. 

§ 5 

Przyjęta koncepcja organizowania działań alarmowych w Uniwersytecie uwarunkowana jest specyfiką 

Uniwersytetu jako instytucji oraz usytuowaniem kampusu. Do specyfiki zalicza się: 

1) ustawowo określona autonomia uczelni oraz znaczna autonomia przebywających na jej 

terenie osób; 

2) niewielki stopień ustrukturyzowania Uniwersytetu, niski stopień hierarchizacji 

i formalizacji działań; 
3) otwartość obiektów Uniwersytetu; 

4) duża liczba anonimowo przebywających w obiektach Uniwersytetu osób; 

5) przestrzenne rozproszenie obiektów Uniwersytetu; 



6) usytuowanie kampusu w pobliżu ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wojskowych. 

Specyfika Uniwersytetu wymaga od podmiotów reagowania alarmowego, a zwłaszcza od portierów, 

znacznej samodzielności i operatywności, natomiast od pozostałych pracowników Uniwersytetu i od 

studentów wymagana jest znajomość oraz przestrzeganie obowiązujących ustaleń organizacyjnych. 

§ 6 

Przedsięwzięcia alarmowania są „ogłaszane”, w sposób określony w Instrukcji Alarmowej, przez 

podmioty reagowania alarmowego. Przedsięwzięcia alarmowania powinny być wykonywane przez 

pracowników i studentów Uniwersytetu „niezwłocznie”. Zwłoka wymaga usprawiedliwienia i może 

być przyczyną dyscyplinarnych sankcji służbowych. 

§ 7 

Pracownicy Uniwersytetu zapoznawani są z organizacją przedsięwzięć alarmowania, z obowiązkami 

w tym zakresie i z zasadami postępowania, w trakcie szkoleń obronnych oraz w trybie uzgodnień 

i konsultacji, realizowanych przez Stanowisko ds. Obronnych w ramach funkcji koordynacyjnej. 

§ 8 

Dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie, w programie szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnia się informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć 

alarmowania oraz zadań obrony cywilnej w Uniwersytecie, jako jeden z tematów, realizowanych 

przez Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych. 

§ 9 

Przygotowanie portierów i strażników ochrony mienia do realizacji przedsięwzięć alarmowania 

zapewniają osoby funkcyjne Uniwersytetu - odpowiedzialne za organizację pracy portierni, ich nadzór 

i prowadzenie - poprzez bieżące, praktyczne instruktaże, prowadzone zgodnie z postanowieniami 

Instrukcji Alarmowej. 

§ 10 

Kierownicy zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, kierownicy domów studenckich oraz 

kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu - każdy w zakresie swoich 

obowiązków i uprawnień służbowych - podejmują niezbędne i zgodne z postanowieniami niniejszego 

zarządzenia oraz zgodne z Instrukcją Alarmową decyzje i działania zmierzające do zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zorganizowane działania. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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