
 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 

Kanclerza UKW 

z dnia 23 października 2013 r. 

 

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII W OBIEKTACH 

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 

 

 

1. Instrukcja skierowana jest do pracowników portierni. Kierownik Działu 

Administracyjno-Gospodarczego, Kierownik Domów Studenta oraz Hoteli Asystenta 

zobowiązany jest do zapoznania pracowników portierni z niniejszą instrukcją oraz            

z miejscami usytuowania głównych wyłączników prądu, wody, gazu i węzłów cieplnych. 

Fakt zapoznania się należy potwierdzić w formie pisemnej. 

 

2. Awarie urządzeń i instalacji, które powstały w godzinach 7:15 – 15:15 należy zgłaszać do 

Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pod numerem telefonu 34-19-230. 

 

W pozostałych godzinach o zaistniałych awariach należy powiadamiać bezpośrednio 

dyżurującego rzemieślnika. Numer telefonu dyżurującego rzemieślnika znajduje się         

w portierni w aktualnie obowiązującym „Miesięcznym harmonogramie dyżurów”. 

 

3. Awarie wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do 

niżej wymienionych służb: 

 

 Pogotowie wodno-kanalizacyjne  -  994 

 Pogotowie energetyczne   -  991 

 Pogotowie gazowe    -  992 

 Pogotowie ciepłownicze   -  993 

 

4. Niezależnie od powyższych działań, które powinny być podjęte w pierwszej kolejności,    

o zaistniałych awariach elektrycznych, hydraulicznych i cieplnych należy powiadomić 

niżej wymienione osoby: 

 

 Specjalistę ds. Remontów i Eksploatacji - Mariana Rostkowskiego pod numerem 

telefonu - 695-970-104 

lub 

 Zastępcę Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji - Piotra 

Kaźmierczaka pod numerem telefonu - 504-162-670 

 

W przypadku braku kontaktu z ww. osobami należy powiadomić w kolejności: 

 

 Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji - Barbarę Świdurską pod 

numerem telefonu - 601-072-241 

 Zastępcę Kanclerza – Renatę Malak – pod numerem telefonu - 723-667-138 

 Kanclerza – Arkadiusza Słowińskiego – pod numerem telefonu - 502-593-509 



 

USYTUOWANIE GŁÓWNYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU, WODY, GAZU                 

I WĘZŁÓW CIEPLNYCH NIEZBĘDNYCH W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Na terenie obiektów Uniwersytetu znajdują się główne wyłączniki i zawory prądu, wody, 

gazu i węzłów cieplnych. Wyłączniki te należy używać wyłącznie w przypadkach, gdy dalsze 

używanie zasilania elektrycznego, wodnego, gazowego lub cieplnego może grozić 

niebezpieczeństwem. Plan rozmieszczenia wyłączników i zaworów prądu, wody, gazu            

i węzłów cieplnych na terenie obiektów Uniwersytetu został przedstawiony w opisach 

usytuowania, które stanowią załączniki nr 1 – nr 20 do niniejszej instrukcji. Załączniki te 

zawierają również opisy do poszczególnych wyłączników zaznaczonych na planie. 

 

Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1     – obiekty przy ul. Chodkiewicza 30 

2) Załącznik nr 2    – obiekt przy ul. Baczyńskiego 10 

3) Załącznik nr 3    – obiekt przy ul. Berwińskiego 4 

4) Załącznik nr 4    – obiekt przy ul. Chodkiewicza 51 

5) Załącznik nr 5    – obiekt przy ul. Grabowej 2 

6) Załącznik nr 6    – obiekt przy ul. Staffa 1 

7) Załącznik nr 7    – obiekt przy ul. Siedleckiego 19 

8) Załącznik nr 8    – obiekt przy ul. Łużyckiej 21  DS-2 

9) Załącznik nr 9    – obiekt przy ul. Łużyckiej 24  DS-1 

10) Załącznik nr 10  – obiekt przy ul. Mińskiej 15 

11) Załącznik nr 11  – obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich  2 

12) Załącznik nr 12  – obiekt przy Pl. Weyssenhoffa 11 

13) Załącznik nr 13  – obiekt przy Al. Ossolińskich 12 

14) Załącznik nr 14  – obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich  2A 

15) Załącznik nr 15  – obiekt przy ul. Przemysłowej 34 

16) Załącznik nr 16  – obiekt przy ul. Ogińskiego 16 

17) Załącznik nr 17  – obiekt przy ul. Jagiellońskiej 11 

18) Załącznik nr 18  – obiekt przy ul. Gałczyńskiego 23 

19) Załącznik nr 19  – obiekt przy Pl. Kościeleckich 8 

20) Załącznik nr 20  – obiekt przy ul. Kopernika 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

                                              Obiekty przy ul. Chodkiewicza  30 

 

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się            

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa      

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu Kompaktowy Masterpact usytuowany w trafostacji po 

stronie NN wyłącza zasilanie wszystkich obiektów przy ul Chodkiewicza 30. Budynek 

trafostacji usytuowany jest od strony ul. Ogińskiego pomiędzy Stolarnią, a Budynkiem 

B. 

 

4. Usytuowanie Głównych Wyłączników Prądu dla poszczególnych obiektów przy           

ul. Chodkiewicza 30. 

4.1. Główny Wyłącznik Prądu Budynku A – Tablica TGA – usytuowany na parterze         

w korytarzu budynku A.  

4.2.  Główny Wyłącznik Prądu Budynku Biblioteki Głównej usytuowany jest na parterze. 

Dostęp do wyłącznika jest środkowym wejściem do biblioteki od strony południowej      

tj. od strony Budynku A, w korytarzu na parterze, za klatką schodową - po lewej 

stronie w Rozdzielnicy Głównej TG-B  Budynku Biblioteki.   

4.3.   Główny Wyłącznik Prądu Budynku E – Pawilon usytuowany w korytarzu piwnicy  

         Pawilonu – schodząc klatką schodową od strony portierni w Rozdzielnicy TE-01.  

4.4.   Główny Wyłącznik Prądu Budynku F w rozdzielni TGR usytuowanej w budynku   

         stołówki na parterze. Dostęp od zewnątrz od strony Portierni Nowych Mikotoksyn.  

Klucze do pomieszczenia znajdują się w portierni głównej Budynku A. 

Wyłącznik wyłącza zasilanie energii elektrycznej całego budynku wraz z Zakładem 

Biologii i Laboratorium Mikotoksyn.  

4.5.   Wyłącznik Prądu całego obiektu Stolarni znajduje się w Rozdzielni Skrzynkowej 

         stolarni usytuowanej z prawej strony po wejściu do obiektu stolarni (za szafami). 

4.6. Wyłącznik Prądu całego obiektu Magazynu i Zaopatrzenia znajduje się przy 

rozdzielni skrzynkowej magazynu usytuowanej z lewej strony na ścianie                    

w wiatrołapie po wejściu do obiektu magazynu. 

 

5. W kompleksie obiektów przy ul. Chodkiewicza 30 zainstalowanych jest 5 szt. 

Wyłączników Prądu P-poż. 

5.1.   dla Budynku A zainstalowane są 2 Wyłączniki Prądu P-poż; 

 w Portierni Głównej Wyłącznik P-poż wyzwala Główny Wyłącznik Prądu        

w  Tablicy TGA usytuowanej na parterze w korytarzu budynku A, 

 na zewnętrznej ścianie Budynku A od strony Biblioteki Głównej przy schodach  



             do  piwnicy prowadzących do  Klubu Beanus, Wyłącznik P-poż wyzwala 

             Wyłącznik Prądu Klubu Beanus usytuowany w Tablicy Rozdzielczej RG  (RG-b)  

             W pomieszczeniu Magazynku Klubu. Klucze do magazynku znajdują się                  

w Portierni Głównej Budynku A, 

 w holu przy Portierni Głównej znajduje się Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) 

jest nieaktywny, 

5.2.   w Budynku C znajduje się  Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) w holu przyziemia   

         Budynku C, przy wejściu do budynku od strony Budynku E – Pawilonu, jest 

nieaktywny, 

5.3.   w Budynku F znajdują się 3 Wyłączniki Prądu P-poż; 

 w Holu przy Portierni Mikotoksyn Wyłącznik P-poż wyzwala Główny 

Wyłącznik Prądu Rozdzielni T2 znajdującej się obok drzwi wejściowych do Auli 

Mikotoksyn, wyłącza zasilanie energii elektrycznej pomieszczeń Nowych 

Mikotoksyn, 

 w Holu Laboratorium Mikotoksyn (wiatrołap wejścia od strony boiska) 

WyłącznikP-poż wyzwala Główny Wyłącznik Prądu Rozdzielni T-G 

znajdującej się w holu laboratorium, wyłącza zasilanie energii elektrycznej 

pomieszczeń Laboratorium Starych Mikotoksyn, 

 w Holu na parterze Stołówki Wyłącznik P-poż  wyzwala Główny Wyłącznik 

Prądu Rozdzielni Głównej TGR  Budynku F usytuowany w budynku stołówki 

na parterze, wyłącza zasilanie energii elektrycznej całego budynku wraz                  

z Zakładem Biologii i Laboratorium Mikotoksyn.  

 

Woda 

1. Zasilanie Wody ZW1 – studzienka w trawniku, szczyt budynku B róg terenu od strony  

ul. Ogińskiego i ul. Chodkiewicza, zasilanie wody od ul.  Chodkiewicza.  

    zasila w wodę budynek Biblioteki Głównej, Budynek B, budynki stolarni i magazynu.  

    W studzience znajduje się wodomierz i zawór główny odcinający. 

 

2. Zasilanie Wody ZW2 – studzienka przy płocie od strony ul. Powstańców Wlkp.,  

     za boiskiem sportowym (na wysokości nowo-powstającego budynku Mikotoksyn).  

     Zasila 3 linie: 

        a)   budynki A, C, D, E – Pawilon, portiernię przy szlabanie, garaże przy portierni, 

        b)   woda ogrodowa – linia nie używana, 

        c)   linia zasilająca hydranty zewnętrzne. 

    W studzience znajdują się wodomierze i zawory odcinające dla każdej linii. 

 

3. Zasilanie wody ZW3 – wodomierz i zawór odcinający zasilanie od strony 

     ul. Powstańców Wlkp. znajduje się w pomieszczeniu przy portierni Mikotoksyn 

     (wejście z zewnątrz  od strony bramy). Zasila budynek F + Mikotosyny + Stołówka. 

     Klucz do pomieszczenia znajduje się w portierni Mikotoksyn. 

          

Hydranty Zewnętrzne 

     Na terenie zainstalowane są 3 hydranty zewnętrzne: 

         -   hydrant naziemny HN postawiony pomiędzy Bud. A, a Budynkiem Biblioteki Gł., 

         -   hydrant podziemny HP usytuowany w środkowej części ogrodu (Atrium) 

             pomiędzy Budynkami A, B, C i D, 



         -   hydrant podziemny HP usytuowany w środkowej części przestrzeni pomiędzy 

              Bud D a boiskiem sportowym, 

                 !   wszystkie hydranty oznakowane są tabliczkami z literą  H. 

 

Gaz 

1. Główny Zawór Gazu ZG znajduje się w Szafce Kontroli Gazu SKG na ścianie 

zewnętrznej Budynku Stołówki od strony północnej (szczyt budynku od strony Budynku 

E – Pawilon), zawór odcina zasilanie gazu całego budynku (Stołówka, Zakład Biologii       

i Laboratorium Mikotoksyn). Skrzynka, w której znajduje się zawór zamknięta jest na 

klucz  energetyczny.   

 

Centralne Ogrzewanie – węzły c.o. 

1.  Główny Węzeł c.o. (nr 03690) Wco znajduje się w piwnicy Budynku A obok warsztatu  

rzemieślników. Węzeł nadzoruje UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się           

w portierni głównej. Podwęzeł węzła głównego PWco obsługujący Bibliotekę Gł. znajduje 

się piwnicy Biblioteki. 

 

2. Węzeł c.o. (nr 01021)  Wco-E obsługujący Budynek E – Pawilon znajduje się w piwnicy 

Pawilonu. Węzeł nadzoruje UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni 

Pawilonu. 

 

3. Węzeł c.o. (nr 01003) Wco-F obsługujący Budynek F, stołówkę i Mikotoksyny znajduje 

się na parterze Budynku F. Węzeł nadzoruje KPEC. Klucz do pomieszczenia węzła 

znajduje się w portierni Pawilonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 2 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Baczyńskiego 10 

          

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak,  który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu znajduje się w Rozdzielni Głównej obok Złącza Kablowego 

ZK  usytuowanej  w ścianie z lewej strony drzwi prowadzących na zewnątrz tyłu budynku.     

Klucz do szafki rozdzielni znajduje się w portierni. Dodatkowo w piwnicy w Rozdzielni  

R01 znajduje się Wyłącznik Różnic.-Prąd.  

NFN 63/0,3 A odłączający zasilanie energii elektrycznej do wszystkich rozdzielni obiektu. 

Rozdzielnia R01 usytuowana jest w piwnicy obiektu na lewo po zejściu schodami. 

4. Budynek nie posiada Wyłącznika Prądu P-poż. 

Po wejściu do budynku w wiatrołapie z prawej strony na ścianie znajduje się Ręczny 

Ostrzegacz Pożarowy (ROP) - jest nieaktywny. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku w lewo po zejściu schodami 

za drzwiami korytarza nr 2A w pomieszczeniu nr 15  przy ścianie pod oknem. 

Klucz znajduje się w portierni obiektu. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 03263) Wco  znajduje się w piwnicy budynku, na lewo po zejściu 

schodami w pomieszczeniu nr 2A na końcu korytarza z lewej strony. Węzeł nadzoruje 

UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni obiektu. 

Wyłaz Dachowy 

1. W mieszkaniu nr 202 II piętro znajduje się Wyłaz Dachowy bez drabiny. Budynek nie 

posiada drabiny zewnętrznej na dach.



 



Załącznik nr 3 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

                                              Obiekt przy ul. Berwińskiego 4 

    

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa       

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG usytuowanej na 

ścianie z prawej strony po wejściu do budynku (przyziemie). 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż. 

     -  na ścianie klatki schodowej z lewej strony na poziomie wysokiego parteru oraz  

pierwszego piętra zainstalowane  są Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP). 

            

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy schodami na lewo po wejściu do 

budynku. 

                

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Główny Zawór Gazu ZG znajduje się na zewnątrz w Szafce Kontroli Gazu SKG na 

tylnej ścianie budynku – od strony Bazyliki. 

 

Centralne Ogrzewanie – kotłownia 

1. Kotłownia Gazowa  KGco znajduje się na parterze budynku (wysoki parter), na lewo      

z klatki schodowej, z korytarza w prawo, drzwi przed kuchenką. 

 





Załącznik nr 4 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

                                              Obiekt przy ul. Chodkiewicza 51 

          

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak,  który wzywa       

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3.  Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej  RG usytuowanej na 

parterze na ścianie klatki schodowej z lewej strony (wysoki parter). 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku na lewo po zejściu 

schodami, pomieszczenie na końcu korytarza, na prawej ścianie od drzwi. 

                

 Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

 Gaz 

1. Główny Zawór Gazu ZG znajduje się na zewnątrz na tylnej ścianie budynku, patrząc 

od ul. Chodkiewicza. Zawór odcinający gaz w całym budynku dodatkowo zainstalowany 

jest w pomieszczeniu Licznika Gazu wewnątrz w piwnicy po zejściu schodami drugie 

drzwi na prawo.  

 

 Centralne Ogrzewanie – kotłownia 

1. Kotłownia Gazowa KGco znajduje się w piwnicy budynku, na lewo po zejściu 

schodami, ostatnie drzwi w korytarzu po prawej stronie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 5 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

                                                    Obiekt przy ul. Grabowa 2 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Budynek posiada dwa oddzielne zasilania, oddzielnie dla budynku dydaktycznego          

i oddzielnie dla piwnicy ze schronem. Po wejściu do budynku w wiatrołapie przed 

wejściem do holu parteru z lewej i prawej strony na ścianach znajdują się Rozdzielnie 

Główne RG zawierające Główne Wyłączniki Prądu odpowiednio z lewej strony dla 

Piwnicy ze  Schronem i z prawej dla Budynku Dydaktycznego. 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w portierni budynku na ścianie okiennej             

w prawym górnym rogu pod sufitem. Ponad to przed wejściem do budynku z prawej 

strony za ogrodzeniem w trawniku znajdują się trzy studzienki i środkowa z nich jest 

studzienką  licznikową z zaworami. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Budynek dydaktyczny wraz z piwnicą ze schronem nie posiada zasilania w gaz. 

     Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej szczytowej z boku budynku z prawej strony 

                   znajduje się Szafka Zaworowa Gazu SKG  z zaworem odcinającym ZG 

                    dla zasilania w gaz mieszkań usytuowanych z prawej strony budynku z oddzielną  

                   klatką schodową. 

                                 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 03277) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście z holu parteru  lewo na końcu korytarza do klatki schodowej po zejściu do 

piwnicy w lewo do pomieszczenie węzła. Klucz znajduje się w portierni w holu. 

 





Załącznik nr 6 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Staffa 1 

(Wejście Główne do Budynków Staffa 1 i Siedleckiego 19 przez łącznik od ul. Staffa 

- łącznikiem w prawo) 

          

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej GR w części TL 

usytuowanej obok Złącza Kablowego ZK na parterze na ścianie szczytowej budynku 

od strony ul. Staffa. Dojście łącznikiem w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo 

korytarzem do końca, do ściany szczytowej z zainstalowaną rozdzielnią RG. 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście łącznikiem             

w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo korytarzem do końca, z prawej strony klatką 

schodową do piwnicy. Z klatki schodowej prosto przez korytarz i przez pomieszczenie 

magazynku w lewo do pomieszczenia warsztatu z zainstalowanym Głównym Zaworem 

Wody ZW. 

Klucz do klatki schodowej do piwnicy znajduje się w portierni w łączniku. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

 

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

     Uwaga; Budynki UKW przy ul. Staffa 1 i Siedleckiego 19 posiadają Szafki Kontrolne 

     Gazu SKG z Zaworami Gazu ZG na ścianach zewnętrznych budynków z odciętym  

     i zaplombowanym dopływem gazu. 

 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 03937) Wco znajduje się w piwnicy budynku. 

Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście łącznikiem w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo 

korytarzem do końca, z prawej strony klatką schodową do piwnicy. Z klatki schodowej      

w lewo korytarzem do pomieszczenia węzła na końcu korytarza. 

Klucz do klatki schodowej do piwnicy i pomieszczenia węzła znajduje się w portierni         

w łączniku.





 

Załącznik nr 7 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

                                                    Obiekt przy ul. Siedleckiego 19 

(Wejście Główne do Budynków Staffa 1 i Siedleckiego 19 przez łącznik od ul. Staffa 

- łącznikiem w lewo) 

          

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Złączu Kablowym ZK na ścianie 

zewnętrznej Łącznika z lewej strony schodów wejściowych.  Ponadto Główny Wyłącznik 

Prądu znajduje się w Rozdzielni Głównej RG  budynku w piwnicy w korytarzu na 

ścianie z prawej strony wejścia do windy dla osób niepełnosprawnych. 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW  znajduje się w piwnicy budynku. Dojście łącznikiem w lewo 

do budynku Siedleckiego 19 (po schodach – wysoki parter), dalej lewo skos do klatki 

schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo korytarzem do końca, z lewej strony wnęka 

korytarza z wejściem do pomieszczenia 215 – pomieszczenie Węzła co oraz Głównego 

Zaworu ZW odcinającego zasilanie wody. 

                

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

     Uwaga; Budynki UKW przy ul. Staffa 1 i Siedleckiego 19 posiadają Szafki  Kontrolne 

     Gazu  SKG  z Zaworami Gazu  ZG  na ścianach zewnętrznych budynków z odciętym  

     i zaplombowanym dopływem gazu. 

 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 01185) Wco znajduje się w piwnicy budynku.  

Węzeł nadzoruje UKW. Dojście łącznikiem w lewo do budynku Siedleckiego 19 (po 

schodach – wysoki parter, dalej lewo skos do klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w 

prawo korytarzem do końca, z lewej strony wnęka korytarza z wejściem do pomieszczenia 

215 – pomieszczenie Węzła co oraz Głównego Zaworu ZW odcinającego zasilanie wody. 

 

 





Załącznik nr 8 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Łużycka 21 DS.-2 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia  

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa       

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG usytuowanej na 

parterze z lewej strony w ścianie po wejściu do budynku (naprzeciwko portierni). Klucz 

szafki RG znajduje się w portierni. 

 

4. Obiekt posiada Wyłącznik Prądu P-poż. przed wejściem do budynku po prawej stronie. 

Budynek także wyposażony jest w Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP usytuowane na 

parterze i na piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy od 

portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy 

w prawo skos naprzeciwko klatki schodowej znajduje się pomieszczenie liczników wody     

i gazu wraz z Głównym Zaworem Wody ZW. Klucz do pomieszczenia ZW znajduje się 

w portierni.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych. Natomiast hydrant podziemnyHP 1 szt.,   

usytuowany jest przed budynkiem DS.1 przy ul. Łużyckiej 24. - w chodniku ul. Łużyckiej, 

w pobliżu prawego szczytu budynku od strony ul. Jagiellońskiej. 

                

Gaz 

1. Budynek posiada zasilanie gazem. Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony               

ul. Łużyckiej znajduje się Szafka Kontroli Gazu SKG z zaworem ZG odcinającym 

dopływ gazu do budynku. 

 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 03818) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od portierni  z parteru w prawo 

korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo do końca 

korytarzem piwnicy – ostatnie pomieszczenie z lewej strony. 

 

 





Załącznik nr 9 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Łużycka 24 DS.-1 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się              

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni  Głównej RG usytuowanej na 

parterze z lewej strony w ścianie po wejściu do budynku (naprzeciwko portierni). Klucz 

szafki RG znajduje się w portierni. 

 

4.  Obiekt posiada Wyłącznik Prądu P-poż. przed wejściem do budynku po lewej stronie. 

Budynek także wyposażony jest w Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP usytuowane na 

parterze i na piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy od 

portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy 

w prawo korytarzem i z lewej strony pomiędzy pomieszczeniami o nr 9 a 10 znajduje się 

pomieszczenie liczników wody i gazu wraz z Głównym Zaworem Wody ZW. Klucz do 

pomieszczenia ZW znajduje się w portierni.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt posiada hydrant zewnętrzny  podziemny HP 1 szt. Hydrant usytuowany jest przed 

budynkiem w chodniku ul. Łużyckiej, w pobliżu prawego szczytu budynku (od strony      

ul. Jagiellońskiej). 

                

Gaz 

1. Budynek posiada zasilanie gazem. Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony               

ul. Łużyckiej znajduje się Szafka Kontroli Gazu SKG z zaworem ZG odcinającym 

dopływ gazu do budynku. 

 

Centralne  Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 03819) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od portierni z parteru w prawo 

korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo do końca 

korytarzem piwnicy – ostatnie pomieszczenie z lewej strony. 





Załącznik nr 10 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Mińska 15 

          

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się             

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2.  W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa       

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni  RG usytuowanej na klatce 

schodowej do piwnicy z prawej strony na ścianie (po wejściu do budynku schodami          

w dół). 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w pawilonie z prawej strony Budynku Głównego 

w WC. Po wejściu do pawilonu na końcu korytarza z lewej strony w pomieszczeniu wc. 

Dodatkowo z tyłu za budynkiem pawilonu w trawniku znajduje się studzienka z zaworem 

odcinającym dopływ wody. 

           

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Na ścianie zewnętrznej lewego skrzydła budynku od strony ul. Mińskiej w skrzynce SKG 

znajduje się Główny Zawór Gazu ZG wyłącznie dla potrzeb kotłowni gazowej. 

Budynek dydaktyczny wraz z pawilonem nie używa gazu. 

Uwaga; Na budynku pawilonu (prawe skrzydło) na ścianie zewnętrznej z tyłu budynku 

znajduje się Szafka Kontroli Gazu z zaworem odcinającym ZG zasilająca dawniej w gaz 

budynek dydaktyczny i pawilon – aktualnie dopływ gazu jest odcięty. 

                                 

Centralne Ogrzewanie – kotłownia 

1. Kotłownia Gazowa KGco znajduje się w piwnicy lewego skrzydła budynku. 

     Istnieją trzy sposoby dojścia do kotłowni gazowej: 

 z korytarza wysokiego parteru przy portierni w lewo w stronę lewego skrzydła dalej 

w lewo do końca korytarza, klatką schodową w dół do piwnicy, korytarzem 

piwnicznym do pomieszczenia kotłowni gazowej, 

 z zewnątrz bezpośrednio do lewego skrzydła budynku schodami w dół do piwnicy, 

dalej korytarzem  piwnicznym do pomieszczenia kotłowni gazowej, 

 z zewnątrz z tyłu lewego skrzydła przez pomieszczenie gospodarcze do korytarza 

piwniczego w lewo do kotłowni gazowej.





Załącznik nr 11 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się               

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa         

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni  Głównej RG usytuowanej         

w piwnicy po zejściu klatką schodową za drzwiami Instytut Fizyki w lewej części 

korytarza. Ponadto Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany jest w Złączu Kablowym 

ZK znajdującym się na zewnątrz budynku z lewej strony wejścia głównego. Klucz do 

szafki  RG znajduje się w portierni na parterze budynku. 

 

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A 

               od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami  

               Bezpiecznikowymi RBK dla budynków: 

               -   Al. Ossolińskich 12, 

               -   Pl. Weyssenhoffa 11, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2A,   

                   pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków. 

 

4. Obiekt posiada Wyłącznik Prądu P-poż. w wejściu głównym z lewej strony za drzwiami 

wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku. Wyłącznik aktywny. Budynek nie jest 

wyposażony w Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy po 

zejściu klatką schodową za drzwiami Instytut Fizyki w prawo korytarzem po lewej stronie 

w pomieszczeniu nr 08 znajduje się w podłodze studzienka z wodomierzem i Zaworem 

ZW. Klucz do pomieszczenia  ZW znajduje się w portierni na parterze budynku.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty 

podziemne HP 2 szt. znajdują się w chodniku ul. Powstańców Wlkp. po stronie obiektu 

UKW na wprost środkowej części budynku. 

                 

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. Natomiast na budynku od strony ul. Powstańców 

Wlkp. znajduje się Szafka Gazowa SKG z Głównym Zaworem ZG . 



Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Węzeł c.o. (nr 01039) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje KPEC. 

Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy najprościej z zewnątrz, drzwi wejściowe po 

lewej stronie wejścia głównego. Po wejściu do wewnątrz budynku w prawo za drzwiami 

do pomieszczenia węzła. Klucz do pomieszczenia Wco znajduje się w portierni na 

parterze budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 12 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy Pl. Weyssenhoffa 11 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa       

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG usytuowanej na 

parterze (wysoki parter) w prawej części korytarza po wejściu klatką schodową od strony 

Placu Weyssenhoffa naprzeciwko klatki schodowej głównej. Ponadto Główny Wyłącznik 

Prądu zainstalowany jest w Złączu Kablowym ZK znajdującym się na zewnątrz budynku 

z lewej strony wejścia od strony podwórza. Klucz do szafki RG znajduje się w portierni 

w piwnicy budynku. 

 

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A 

               od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami  

               Bezpiecznikowymi RBK dla budynków: 

               -   Al. Ossolińskich 12, 

               -   Pl. Weyssenhoffa 11, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2A,   

                   pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków. 

 

4. Obiekt posiada Wyłączniki Prądu P-poż. 2 szt., jeden w wejściu głównym od strony       

Pl. Weyssenhoffa za drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku, drugi 

przed wejściem do budynku od strony podwórza z prawej strony wejścia. Budynek także 

wyposażony jest w Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP usytuowane na wszystkich 

piętrach przy klatkach schodowych na korytarzach. Wyłączniki aktywne. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy od 

strony podwórza z poziomu przyziemia klatką schodową w dół na przeciwko schodów 

obok portierni. Klucz do pomieszczenia ZW znajduje się w portierni. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie,  najbliższe hydranty 

podziemne HP znajdują się na placu Weyssenhoffa. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 



Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 01025) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony podwórza z poziomu 

przyziemia klatką schodową w dół w prawo do końca korytarza, drzwi naprzeciwko 

portierni. Klucz do pomieszczenia Wco znajduje się w portierni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 13 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy Al. Ossolińskich 12 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się               

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG usytuowanej          

w piwnicy, po zejściu klatką schodową od strony podwórza w prawej części korytarza za 

drzwiami na prawej ścianie korytarza.  Ponadto Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany 

jest w Złączu Kablowym  ZK znajdującym się na zewnątrz budynku z prawej strony 

wejścia od strony podwórza. Klucz do szafki  RG znajduje się w portierni (w piwnicy) 

budynku przy Pl. Weyssenhoffa 11 (wejście od strony podwórza).  

                 

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A 

               od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami  

               Bezpiecznikowymi RBK dla budynków: 

               -   Al. Ossolińskich 12, 

               -   Pl. Weyssenhoffa 11, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2A,   

                   pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków. 

 

4. Obiekt nie posiada  Wyłączników Prądu P-poż. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy po 

zejściu klatką schodową od strony podwórza w prawej części korytarza za drzwiami po 

lewej stronie drzwi pomieszczenia naprzeciwko Rozdzielni Głównej RG. W 

pomieszczeniu w posadzce w pobliżu ściany okiennej znajduje się pokrywa studzienki        

z wodomierzem i Głównym Zaworem ZW odcinającym dopływ wody do budynku. 

Klucz do pomieszczenia ZW znajduje się w portierni (w piwnicy) budynku przy          Pl. 

Weyssenhoffa 11 (wejście od strony podwórza).  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty 

podziemne HP znajdują się na placu Weyssenhoffa. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. Natomiast na budynku od strony Al. Ossolińskich 

znajduje się Szafka Gazowa SKG z Głównym Zaworem ZG  



 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 01329) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

UKW. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony  podwórza w prawej części 

korytarza  za drzwiami po prawej stronie przed Rozdzielnią Główną RG wnęka                   

z korytarzem z drzwiami po prawej stronie do pomieszczenia Węzła c.o. Klucz do 

pomieszczenia Wco znajduje się w portierni (w piwnicy) budynku przy                         

Pl. Weyssenhoffa 11 (wejście od strony podwórza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 14 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                 

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG  usytuowanej przy 

Złączu Kablowym ZK (lewa szafka) na ścianie szczytowej zewnętrznej budynku 

Powstańców Wlkp. 2A od strony ul. Powstańców Wlkp. 

 

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A 

               od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami  

               Bezpiecznikowymi RBK dla budynków: 

               -   Al. Ossolińskich 12, 

               -   Pl. Weyssenhoffa 11, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2, 

               -   Ul. Powstańców Wikp. 2A,   

                   pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków. 

 

4. Obiekt nie posiada Wyłączników Prądu P-poż.   

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się na parterze budynku pod schodami na strych. 

Dojście od strony Placu Weyssenhoffa11. Klucz do budynku znajduje się w portierni     

w piwnicy budynku przy Pl. Weyssenhoffa 11.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty 

podziemne  HP 2 szt. znajdują się w chodniku ul. Powstańców Wlkp. po stronie obiektu 

UKW na wprost środkowej części budynku. 

                 

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.  

                

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Ciepło dla c.o. pozyskiwane jest od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR. 

Węzeł c.o. - Wco znajduje się w budynku IHAR z tyłu za budynkiem UKW. 





Załącznik nr 15 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Przemysłowa 34 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG usytuowanej         

w pomieszczeniu nr 28 na parterze (ksero) z prawej strony wejścia. Ponadto Główny 

Wyłącznik Prądu znajduje się w Złączu Kablowym ZK usytuowanym na zewnątrz 

budynku z prawej strony wejścia głównego. 

 

4. Obiekt nie posiada Wyłącznika Prądu P-poż.   

            

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku (budynek posiada piwnicę 

tylko dla celów kotłowni gazowej i przyłącza wodnego – na rys. obszar zaznaczony 

zieloną obwódką). Dojście do pomieszczenia w piwnicy z zaworem ZW z zewnątrz 

schodami w dół ze szczytu budynku po lewej stronie wejścia głównego. Istnieje także 

możliwość wejścia do piwnicy od wewnątrz budynku zgodnie z załączonym rzutem 

parteru budynku. Klucz do pomieszczenia ZW znajduje się w portierni na parterze 

budynku.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Przed obiektem od strony ul. Przemysłowej z lewej strony budynku znajduje się Hydrant 

Naziemny HN (ok. 8m od lewego rogu budynku). 

                 

Gaz 

1. Budynek  posiada zasilania w gaz. Z lewej strony na ścianie szczytowej budynku znajduje 

się Skrzynka Kontroli Gazu SKG z Głównym Zaworem Gazu ZG. 

             

Centralne Ogrzewanie – kotłownia gazowa c.o. 

1. Kotłownia Gazowa KGco znajduje się w piwnicy budynku (budynek posiada piwnicę 

tylko dla celów kotłowni gazowej i przyłącza wodnego – na rys. obszar zaznaczony 

zieloną obwódką). Dojście do pomieszczenia w piwnicy z Kotł.Gaz. K c.o.  z zewnątrz 

schodami w dół ze szczytu budynku po lewej stronie wejścia  głównego. Istnieje także 

możliwość wejścia do piwnicy od wewnątrz budynku zgodnie z załączonym rzutem 

parteru budynku.  Klucz do pomieszczenia ZW i Kotl. Gaz. znajduje się w portierni na 

parterze budynku.





Załącznik nr 16 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Ogińskiego 16 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się               

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający  uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni  Głównej  RG  usytuowanej wraz 

ze Złączem Kablowym ZK w pomieszczeniu wydzielonym w portierni budynku 

dydaktycznego (wieżowiec), wejście główne – wysoki parter. Wyłącznik Główny Prądu 

umieszczony w portierni odcina zasilanie dla całości budynku; tj. dla części wysokiej - 

Wieżowca i części  niskiej – Poligrafii. 

Ponadto Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany jest dla części niskiej - Poligrafii  

usytuowany w Rozdzielni Głównej Poligrafii w korytarzu po wejściu z zewnątrz od 

strony ul. Powstańców Wlkp. 

 

4. Obiekt nie posiada  Wyłącznika Prądu P-poż.   

Budynek (zarówno część wysoka i niska) jest wyposażony w Ręczne Ostrzegacze 

Pożarowe ROP. na korytarzach wszystkich kondygnacji.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do pomieszczenia 

w piwnicy z zaworem  ZW po wejściu do budynku głównego (część wysoka) z holu obok 

portierni klatką schodową w dół do piwnicy, dalej z klatki schodowej w prawo, 3 stopnie 

w dół i ponownie w prawo korytarzem do końca wzdłuż ul. Ogińskiego, w lewo w narożną 

część piwnicy pod budynkiem Poligrafii. Klucz do pomieszczenia  ZW znajduje się         

w portierni na parterze budynku.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Przed obiektem od strony ul. Ogińskiego w trawniku w połowie budynku znajduje się 

hydrant podziemny HP. 

                 

Gaz 

1. Budynek posiada zasilania w gaz. Na budynku od strony ul. Powstańców Wlkp. obok 

wejścia do Poligrafii znajduje się Szafka Gazowa SKG z Głównym Zaworem ZG .    

             

Centralne  Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Węzeł c.o. (nr 01467) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje UKW. 



Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy po wejściu do budynku głównego (część 

wysoka) z holu obok portierni klatką schodową w dół do piwnicy, dalej z klatki schodowej 

w lewo korytarzem do końca. Klucz do pomieszczenia Wco znajduje się w portierni na 

parterze budynku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Załącznik nr 17 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Jagiellońskiej 11 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                 

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG (w części T9) 

usytuowanej w piwnicy schodząc klatką schodową w dół z parteru, na prawej ścianie 

korytarza tuż przy klatce schodowej znajduje się Rozdzielnia Główna RG a w niej 

Główny Wyłącznik Prądu. Klucz znajduje się w portierni. 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku schodząc klatką schodową    

w dół z parteru, w lewej ścianie korytarza tuż przy klatce schodowej zabezpieczony 

drzwiczkami (obok platformy dla osób niepełnosprawnych). Klucz znajduje się                  

w portierni. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

                                 

Centralne  Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 00919) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Pomieszczenie 

węzła znajduje się w piwnicy schodząc klatką schodową z parteru lewą stroną, dalej          

w prawo po lewej stronie korytarza. Węzeł nadzoruje KPEC. Klucz znajduje się                

w portierni. 

 





 

Załącznik nr 18 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Gałczyńskiego 23 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej  RG+T1 usytuowanej 

na parterze w Sali nr 13 po wejściu do budynku z holu prosto korytarzem pierwsze drzwi 

na lewo z napisem na drzwiach „Wyłącznik Prądu”. Klucz znajduje się w portierni          

w holu. 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście z holu parteru lewo 

skos do klatki schodowej po zejściu do piwnicy w lewo korytarzem do końca następnie        

w prawo do pomieszczenia nr 39. Główny Zawór Wody ZW znajduje się z lewej strony 

na ścianie na przeciwko drzwi. Klucz znajduje się w portierni w holu. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej z boku budynku z prawej strony znajduje się   

Szafka Zaworowa Gazu SZG  z odciętym dopływem gazu do budynku. 

                                 

Centralne  Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. ( nr 01256 ) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście z holu parteru  lewo skos do klatki schodowej po zejściu do piwnicy          

w prawo korytarzem poprzez pomieszczenie 32 za drzwiami w lewo pomieszczenia węzła. 

Klucz znajduje się w portierni w holu.





Załącznik nr 19 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy Pl. Kościeleckich 8 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa        

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni RL obok Rozdzielni Głównej  

RG pod licznikiem usytuowanej w piwnicy na lewej ścianie korytarza przed drzwiami 

dzielącymi korytarz. Klucz znajduje się w portierni w piwnicy. 

 

4. W obiekcie nie ma Wyłącznika Prądu P-poż.  

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście korytarzem za 

drzwiami dzielącymi korytarz po lewej stronie w pomieszczeniu nr 06. Klucz znajduje się 

w portierni w piwnicy. 

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Hydrantów zewnętrznych brak. 

                

Gaz 

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. 

    Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony ul. Pl. Kościeleckich znajduje się   

    Szafka  Zaworowa Gazu SKG z odciętym dopływem gazu do budynku. 

                                 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. ( nr 00232 ) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście korytarzem za drzwiami dzielącymi korytarz po lewej stronie przez 

pomieszczenie nr 05 drzwiami wewnętrznymi w lewo do pomieszczenia węzła c.o. Klucz 

znajduje się w portierni w piwnicy. 

 





Załącznik nr 20 

Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody 

 

Obiekt przy ul. Kopernika 1 

           

Prąd 

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się                

w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy 

posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV. 

2. W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu 

decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia 

Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa         

w tym celu Pogotowie Energetyczne. 

3. Główny Wyłącznik Prądu zainstalowany w Rozdzielni Głównej RG (w części TL) 

usytuowanej w piwnicy na prawej ścianie w środkowej części korytarza. Dojście do 

piwnicy od strony portierni z poziomu przyziemia za dźwigiem osobowym schodami w dół 

z lewej strony windy – z tyłu za windą. Klucz szafki RG znajduje się w portierni. 

4. W obiekcie zainstalowany jest Agregat Prądotwórczy  na potrzeby serwerowni. Wejście 

do pomieszczenia agregatu od strony parkingu z prawej strony wejścia do portierni (drzwi 

dwuskrzydłowe). Klucz szafki do pomieszczenia agregatu znajduje się w portierni. 

5. Obiekt posiada Wyłączniki Prądu P-poż. 2 szt., jeden w wejściu głównym od strony     

ul. Kopernika za drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku, drugi po 

wejściu do budynku od strony parkingu z lewej strony po wejściu do portierni. Budynek 

także wyposażony jest w Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP usytuowane na wszystkich 

piętrach  przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne. 

 

Woda 

1. Główny Zawór Wody ZW znajduje się w piwnicy budynku. Dojście do piwnicy od 

strony portierni z poziomu przyziemia z holu przed portiernią w lewo korytarzem w stronę 

Auli 02, z prawej strony w WC dla mężczyzn i osób niepełnosprawnych, z tyłu za 

drzwiami z lewej strony. Klucz do pomieszczenia ZW znajduje się w portierni.  

 

Hydranty Zewnętrzne 

1. Obiekt posiada hydrant zewnętrzny podziemny HP 1 szt., usytuowany przed budynkiem 

od strony ul. Kopernika, z prawej strony wejścia głównego. 

                

Gaz 

1. Budynek posiada zasilanie w gaz dla mieszkania lokatorskiego w piwnicy. Na budynku na 

ścianie zewnętrznej od strony ul. Paderewskiego znajduje się Szafka Kontroli Gazu SKG 

z licznikiem i zaworem  ZG odcinającym dopływ gazu do budynku. Klucz do SKG z ZG 

powinien znajdować się w portierni obiektu, !!! bywa w mieszkaniu lokatorów. 

                                 

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o. 

1. Główny węzeł c.o. (nr 01310) Wco znajduje się w piwnicy budynku. Węzeł nadzoruje 

KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony portierni z poziomu 

przyziemia za dźwigiem osobowym  schodami w dół. Klucz do pomieszczeni znajduje się 

w portierni.



 


