
 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

   z dnia 20 lipca 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych 

 

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

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) w związku 

z  zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia stopni alarmowych zarządzam co następuje: 

 § 1. Z dniem 20 lipca 2016 r. od godziny 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do 

godziny 23:59 Prezes Rady Ministrów wprowadził pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz 

drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. 

§ 2. Zalecam bezwzględne wykonanie następujących czynności w podległych 

jednostkach organizacyjnych:  

Stopień ALFA 

1) poinformować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności 

w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie; 

2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do 

wzmocnienia ochrony obiektów; 

3) przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren 

obiektów; 

4) ograniczyć w obrębie Uczelni ruch pojazdów i osób wchodzących na teren 

obiektów; 

5) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod 

względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych 

przedmiotów; 

6) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia; 

7) sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu 

kierowania; 

8) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań 

osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych 

stopni alarmowych; 

9) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji; 

10) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów 

na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych 

paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak 

nietypowej działalności. 

Stopień BRAVO 

1) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach; 

2) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, ludzi oraz pomieszczeń na terenie 

Uczelni; 

3) rozszerzyć akcję informacyjno-instruktażową dotyczącą wprowadzenia stopni 

alarmowych ALFA i BRAVO; 

4) zapewnić gotowość do natychmiastowego podejmowania działań w sprawie 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 

 

 

 

 

 



5) wprowadzić wzmożone monitorowanie bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych; 

6) monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej. 

 

 

R E K T O R  

 


