
ZARZĄDZENIE Nr 196/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 września 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 

283 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia 

alarmowego zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do 

godz. 23:59 Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy BRAVO. 

§ 2. Zalecam bezwzględne wykonanie następujących czynności w podległych 

jednostkach organizacyjnych: 

Stopień BRAVO: 

1) przeprowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla pracowników  

i studentów o podjętych działaniach; 

2) zachowanie wzmożonej czujności przez wszystkich pracowników, w tym 

zwłaszcza pracowników portierni, a także studentów i doktorantów na terenie 

całej Uczelni; 

3) zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne 

zagrożenia, na przykład na: 

a) nietypowo zachowujące się osoby, 

b) pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (klatki schodowe, hole, 

korytarze) pakunki, torby lub plecaki, 

c) samochody (szczególnie ciężarowe) zaparkowane w pobliżu miejsc 

zgromadzeń lub w nietypowych miejscach; 

4) informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia niestandardowych 

sytuacji o których mowa w pkt 3; 

5) zwiększenie przez pracowników portierni kontroli osób wchodzących na teren 

obiektów, również w ciągu dnia; 

6) prowadzenie w ramach zadań administratorów obiektów, wzmożonych kontroli 

zarządzanych obiektów w ramach obchodu w godzinach popołudniowych  

i wieczornych przez pracowników portierni; 

7) sprawdzenie działania środków łączności, instalacji alarmowych, 

przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji 

obrazu – monitoring wizyjny; 

8) sprawdzenie stanu zabezpieczenia obiektów oraz zamknięcia trwale wszystkich 

dodatkowych lub nieużywanych wejść do budynków, szczególnie wydziałów; 

9) sprawdzenie systemu ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne 

uzbrojone formacje ochronne; 

10)  sprawdzenie funkcjonowania systemu zasilania awaryjnego budynków; 

11)  kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Uczelni; 

12)  przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków  

i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania  

w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 
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