
(Dział Organizacyjny-2003) 

Pismo Okólne Nr  9/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 4 września 2003 r. 
 

w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego  
w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 Na  podstawie rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) przypomina się, że : 
 1/ właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego 

stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić prak-
tyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, 

 2/ właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić Komendę Miejską Straży 
Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt 1, nie później 
niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

  
W związku z powyższym zobowiązuje się : 
 1/ Dziekanów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz 

komórek administracyjnych Uniwersytetu, do : 
  a/ wyznaczenia osoby pracującej w budynku przeznaczonym dla ponad 50 osób, 

która  zorganizuje  ćwiczenia  z  zakresu ewakuacji w porozumieniu z  kierowni- 
   kiem obiektu i Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, 
  b/ przekazania Zespołowi do spraw Ochrony Przeciwpożarowej (ul. Kuźnicza 

49/55 pok. 10; tel. 375-24-89) nazwy obiektu oraz nazwiska i imienia osoby wy-
znaczonej do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ewakuacji, 

  c/ uzgodnienia z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej terminu przepro- 
wadzenia ćwiczeń, 

  d/ przypomnienia studentom, w pierwszym dniu zajęć w roku akademickim 
2003/2004, poniższych zasad ewakuacji z obiektu : 

   -  po ogłoszeniu alarmu należy spokojnie opuścić  obiekt  korytarzami i schoda- 
     mi, zgodnie z oznakowaniem, 
    - w czasie ewakuacji obowiązuje całkowity zakaz użytkowania wind, 
 2/ wszystkich pracowników i studentów do wykonywania poleceń kierującego akcją 

ewakuacyjną,  pod rygorem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 
 3/ kierowników  obiektów  do uzupełnienia wyposażenia obiektów w gaśnice w ilości 

1 gaśnica  na  każde 100 m2  powierzchni.  Ilość i lokalizację gaśnic należy uzgod-
nić z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej. 

 
 Zadania wymienione w pkt 1 ppkt a, b i c należy wykonać w terminie do dnia 15 paź-
dziernika 2003 r. 
 
 
             


