
  

Zarządzenie Nr 105/2012/2013 
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 6 sierpnia 2013 r. 
 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją 
ratowniczą oraz możliwości ewakuacji na wypadek zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu 
pracowników i studentów, powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia w obiektach Uczelni. 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 późń. zm.), art. 209¹ §1 pkt. 2b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późń zm.) 

 
zarządzam,  

 
co następuje: 

§ 1 
 

W celu zapewnienia skutecznego kierowania i koordynowania akcją ratunkową w obiektach 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wprowadza się w życie: 

1) wewnętrzne sygnały alarmowe, które zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) procedury postępowania na wypadek wystąpienia w obiektach UKW zdarzeń zagrażających 
życiu i zdrowiu pracowników i studentów, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

3) zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu 
pracowników i studentów przebywających w obiektach UKW, stanowiące załącznik Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
 

Za bezpieczeństwo pracowników i studentów przebywających w obiektach Uczelni 
odpowiadają wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję, w 
szczególności, w zakresie posiadanych kompetencji i podległości służbowej: 
1) prorektorzy; 
2) kanclerz; 
3) dziekani wydziałów; 
4) kierownicy dydaktycznych jednostek (komórek) organizacyjnych (Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Katedr, zakładów i studium); 
5) nauczyciele akademiccy; 
6) kierownicy dziekanatów, działów administracyjnych, technicznych, gospodarczych, sekcji 

oraz domów studenckich i asystenta.  
 

§ 3 
 

Za kierowanie i koordynowanie akcją ratowniczą w obiektach Uczelni, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, czynie odpowiedzialnym Kanclerza, a w uzasadnionych przypadkach, osobę 
przez niego upoważnioną. 

 
   
 
 



  

§ 4 
 

Zarządzający ewakuację lub akcję ratowniczą, w zależności od sytuacji, podejmuje decyzję o 
wprowadzeniu wewnętrznego sygnału alarmowego i skutecznym doprowadzeniu jego treści do 
wiadomości kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych, w szczególności funkcjonujących 
w zagrożonym obiekcie. 

§ 5 
 

Kierowanie (koordynowanie) działaniem ratowniczym przez osoby funkcyjne, o których mowa w § 
3, odbywa się jednoosobowo poprzez oddziaływanie na podlegle siły w miejscu zdarzenia, zgodnie 
z przyjętymi procedurami, instrukcjami i planami, w celu wykonania określonych czynności 
ratowniczych do momentu przybycia dowódcy powiadomionej (zaalarmowanej) służby 
ratowniczej, który przejmuje uprawnienia Kierownika Akcji Ratowniczej. 

 
§ 6 

 
Do czasu przybycia specjalistycznych jednostek ratowniczych miejsce ewakuacji lub akcji 
ratowniczej zabezpiecza służba ochrony obiektów lub osoby wyznaczone przez kierującego 
ewakuacją lub akcją ratowniczą. 

§ 7 
 

1. Osoby funkcyjne, o których mowa w § 2, zobowiązuje się do: 
1) organizowania przedsięwzięć wynikających z procedur i zasad, o których mowa w § 

1 p. 2 i 3, w zakresie dotyczącym podległych jednostek (komórek) organizacyjnych; 
2) zapoznania podległych pracowników i studentów z sygnałami alarmowymi, 

określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, zobowiązuje się do: 

2) zorganizowania SMS-owego systemu powiadamiania kierowników jednostek 
(komórek) organizacyjnych, w szczególności dysponujących służbowymi telefonami 
komórkowymi, o wprowadzonych wewnętrznych sygnałach alarmowych  - 
obligującego do śledzenia komunikatów i poleceń przekazywanych przy pomocy 
wewnętrznej poczty elektronicznej; 

3) zorganizowania systemu powiadamiania użytkowników wewnętrznej poczty 
elektronicznej o wprowadzonych wewnętrznych sygnałach alarmowych, 
komunikatów dotyczących zasad postępowania w zaistniałej sytuacji oraz innych 
poleceń kierującego akcją ratowniczą; 

4) umieszczenia niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami na łatwo dostępnej 
witrynie wewnętrznej sieci teleinformatycznej. 

3. Kanclerza, zobowiązuje się do: 
4) zorganizowania systemu informowania o wprowadzonych wewnętrznych sygnałach 

alarmowych poszczególnych obiektów poprzez służby ochrony (portierskie); 
5) okresowego (nie rzadziej niż co dwa lata) przeglądu i aktualizacji załączników do 

niniejszego zarządzenia. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
            Rektor  

 
 

 
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


