
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 26 kwietnia 2011 r. 
 

w sprawie obrony cywilnej w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz art. 138 ust. 4 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami)  
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  
i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) oraz rozporządzeniem 
Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji  
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. Nr 212, poz. 2153) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Obrona  cywilna   w   Uniwersytecie   Wrocławskim   pełni   swoje   zadania 
zarówno czasie pokoju jak i w czasie wojny. 

2. Do podstawowych zadań obrony cywilnej w czasie pokoju należy: 
1/ współdziałanie  z  władzami  Uczelni  w  zwalczaniu  klęsk żywiołowych  

i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków; 
2/ prowadzenie    działalności    planistycznej    i    prac   organizacyjnych 

obejmujących opracowanie  planów  obrony  cywilnej,  ich  uzgadnianie  
i uaktualnianie oraz organizowanie formacji obrony cywilnej; 

3/ prowadzenie    szkolenia    w    zakresie    obrony    cywilnej   w    celu 
przygotowania organów decyzyjnych Uczelni, członków formacji obrony 
cywilnej i innych osób do realizacji zadań obronnych; 

4/ upowszechnianie  problematyki  obrony  cywilnej  wśród  pracowników 
Uczelni celem przygotowania ich do powszechnej samoobrony; 

5/ koordynowanie prac  związanych  z  zabezpieczeniem  i  ochroną  dóbr 
kultury,   przygotowanie   budowli   ochronnych   i   realizacja    innych 
zamierzeń zapewniających funkcjonowanie Uczelni w czasie wojny. 

3. Do podstawowych zadań obrony cywilnej w czasie wojny należy: 
1/ ochrona pracowników i studentów, mienia Uczelni  i  dóbr kultury oraz 

ratowanie  i  udzielanie  pomocy  poszkodowanym  w  wyniku   działań 
wojennych; 

2/ przyjmowanie   meldunków  o  zagrożeniach  i  przekazywanie  ich  do 
wiadomości pracowników i studentów; 

3/ organizacja  ewakuacji   poszkodowanych i   udzielanie   im   pierwszej 
pomocy medycznej; 

4/ koordynowanie   prac   związanych   z   ochroną   dóbr   kultury   oraz 
zabezpieczeniem ważnej dokumentacji i aparatury naukowej; 

5/ podawanie   meldunków    do    publicznej   wiadomości   dotyczących 
zaciemniania i wygaszania oświetlenia; 

6/ zaopatrywanie pracowników  i  studentów w sprzęt   i  środki  ochrony 
indywidualnej; 

7/ udział w akcjach ratunkowych; 
8/ ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania; 
9/ utrzymanie porządku w rejonach dotkniętych klęskami. 
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 § 2. 1. Zadania  obrony  cywilnej   wymienione   w   § 1   wykonywane   są   przez 
Formację Obrony Cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego, zwaną dalej „FOC”. 

2. W skład Uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej wchodzą: 
1/ Samodzielna Kompania Ratownictwa Ogólnego w składzie: 

   a/ uczelniany komendant FOC; 
   b/ komendant kompanii; 
   c/ z-ca komendanta kompanii; 
   d/ kierowca; 
   e/ pluton ratownictwa ogólnego; 
   f/ pluton ratownictwa technicznego; 
   g/ pluton ratownictwa specjalnego; 
   h/ drużyna sanitarna; 
   i/ drużyna gospodarcza; 
   j/ sekcja alarmowania 
   k/ drużyna porządkowo-ochronna; 
   l/ dwie drużyny pożarnicze; 
   ł/ drużyna schronowa. 

2/ Pluton  Kierowania  Oddziału  Ratownictwa  Ogólnego  Nr 4  (33 osoby)  
z   przeznaczeniem   dla   Wrocławskiego     Wydziału    Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego; 

3/ Sekcja   Łączności  i  Alarmowania   (7 osób)   z   przeznaczeniem   dla 
Akademii Muzycznej. 

 
 § 3. 1. Komendanta FOC Uczelni powołuje Rektor  na  wniosek   Kierownika Działu 
Spraw Obronnych. 

2. Komendant  FOC   powołuje   komendantów   i   członków   poszczególnych 
formacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Spraw Obronnych. 

3. Komendantów i członków FOC powołuje   się  spośród  pracowników Uczelni 
po uzgodnieniu z odpowiednimi kierownikami jednostek organizacyjnych. 

4. Komendant FOC, komendanci  i  członkowie poszczególnych formacji pełnią 
te funkcje społecznie. 

 
 § 4. W razie wakatu na stanowisku Komendanta FOC, jego obowiązki pełni 
Kierownik Działu Spraw Obronnych. 

 
 § 5. Komendanci poszczególnych FOC są odpowiedzialni za stan wyszkolenia  
i przygotowania do prowadzenia akcji ratunkowych podległych im członków. 

 
 § 6. Dział Spraw Obronnych współpracuje z terenowymi organami obrony cywilnej 
(Wojewódzkim Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Miejskim 
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) w zakresie szkolenia, osiągania 
gotowości ratowniczej i obronnej przez FOC oraz w zakresie infrastruktury technicznej  
i zaopatrzenia materiałowo-technicznego. 
 
 § 7. Nadzór nad funkcjonowaniem FOC w Uniwersytecie Wrocławskim sprawuje 
Rektor. 
 
 § 8 Tracą moc: 
      1/ zarządzenie Nr 7/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia
          1998 r. w sprawie obrony cywilnej w Uniwersytecie Wrocławskim, 
      2/ zarządzenie  Nr  23/2001   Rektora   Uniwersytetu   Wrocławskiego   z  dnia 
          4 czerwca 2001 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia  Nr  7/98  Rektora 
          Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 1998 r.  w  sprawie  obrony 
          cywilnej w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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 § 9. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania. 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
                           R E K T O R 


