Zarządzenie nr 11
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie
wprowadzenia w życie „Instrukcji alarmowania”.
Na podstawie art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7
stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96); § 3 ust. 1 pkt 2
Zarządzenia Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w
sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.
Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. z 2010 r. Nr 2, poz. 16 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
Mając na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach i na
terenie Uczelni wprowadza się w życie „Instrukcję alarmowania”, określającą tryb
postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu, komunikatu ostrzegawczego, sytuacji
kryzysowej oraz innych trudnych do przewidzenia zdarzeń w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Instrukcja określa:
1) zasady alarmowania;
2) tryb postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu lub komunikatu ostrzegawczego;
3) obowiązki kierowników obiektów Uczelni oraz pracowników ochrony.
§3
Zasady określone w Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników i studentów Uczelni oraz
osoby nie będące pracownikami, a przebywające w sytuacji zagrożenia na jej terenie.
§4
1. Instrukcja stanowi podstawę do opracowania przez kierowników obiektów Uczelni
„Instrukcji alarmowania” dla podległych im obiektów.
2. Kierownik
Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Kampusu
Katowickiego
w „Instrukcji Alarmowania” w budynku Rektoratu, ujmie jako załącznik sposób
postępowania pracowników ochrony (portiera) po otrzymaniu sygnału z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomieniu Systemu Stałych Dyżurów, a kierownik
Działu Spraw Obronnych i Ochrony przeszkoli ww. pracowników.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji kierownicy mogą zwrócić się do Działu
Spraw Obronnych i Ochrony.
§5
Nieaktualne tablice z rodzajami sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych
znajdujące się w obiektach należy usunąć.

§6
Z treścią instrukcji należy zapoznać podległych pracowników.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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