
Zarządzenie Nr 35/2013/2014   

Rektora Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 stycznia 2014  r. 

 

w sprawie używania   przenośnych  urządzeń   grzewczych  zasilanych  energią  

elektryczną,   paliwem   płynnym   lub   gazowym   do   doraźnego  dogrzewania   

pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 

719)  

 
 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, na paliwo płynne lub gazowe mogą 

być używane pod warunkiem, że: 

a) spełniają wymogi bezpieczeństwa czego potwierdzeniem jest atest w formie pisemnej 

stanowiący załącznik do instrukcji obsługi producenta lub atest trwale umieszczony na 

obudowie urządzenia, 

b) są w pełni sprawne technicznie, 

c) są eksploatowane w sposób określony przez producenta lub ustalenia wskazane przez 

kompetentnych pracowników Uczelni. 

 

2. Dopuszcza się, stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych do doraźnego 

dogrzewania pomieszczeń ze względu na niską temperaturę w pomieszczeniu, wyłącznie 

za zgodą Kanclerza. 

  

3. O zgodę na używanie urządzeń wymienionych ust. 1, występuje kierownik 

jednostki/komórki organizacyjnej, któremu podlega dane pomieszczenie, wyznaczając  

jednocześnie imiennie pracownika odpowiedzialnego za bezpieczne eksploatowanie i 

nadzór tego urządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Zgodę na użytkowanie dodatkowych urządzeń tylko w uzasadnionych przypadkach 

grzewczych wydaje Kanclerz po zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika Działu 

Inwestycji Remontów i Eksploatacji w zakresie: 

a) zasadności dogrzewania pomieszczenia, 

b) czy instalacja elektryczna lub gazowa spełnia określone przepisami wymagania 

eksploatacyjne dla danego urządzenia, 

c) czy urządzenie, które ma być zastosowane, spełnia wymogi określone w § 1 ust.1, 



d) czy eksploatacja urządzenia nie będzie stwarzała bezpośredniego zagrożenia  

pożarowego lub w inny sposób nie będzie zagrażała bezpieczeństwu przebywającym 

w pomieszczeniu ludziom. 

 

2. Dział  Inwestycji i Remontów prowadzi rejestr wydanych oraz cofniętych zezwoleń                    

z uwzględnieniem rodzaju urządzenia oraz nazwą  pomieszczenia. 

 

3. Zgoda na użytkowanie urządzenia będzie cofnięta w przypadku stwierdzenia ustania 

przyczyn, które stanowiły podstawę  jej wydania, albo w przypadku nie przestrzegania 

wymagań bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia. 

 

§ 3 

 

Wydanie zgody na użytkowanie dodatkowych urządzeń grzewczych, nie zwalnia 

kierowników jednostek organizacyjnych z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa 

pożarowego w pomieszczeniach, w których te urządzenia są eksploatowane. 

 

§ 4 

 

Użytkowanie urządzeń wymienionych  w § 1 ust. 1 w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszego zarządzenia jest zabronione. 

 

§ 5 

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr  2/A/2006  Kanclerza  Uniwersytetu  Kazimierza  

Wielkiego z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie  używania przenośnych urządzeń grzewczych 

zasilanych energią elektryczną, paliwem płynnym lub gazowym do doraźnego dogrzewania 

pomieszczeń. 

 

§ 6 

 

Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do zapoznania podległych 

pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia.  

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                Rektor 

 

 

 

                                                prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


