
Zarządzenie nr 150/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 1 września 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu  

oraz Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie 

 

Na podstawie art. 23 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2022, poz. 

574 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 283 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia 2. stopnia alarmowego BRAVO – na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązującego od dnia 01.09.2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30.11.2022 roku, 

do godz. 23:59, zarządzam: 

1) sprawdzenie dostępności w trybie alarmowym członków personelu firmy ochrony  

w zakresie wzmocnienia ochrony obiektów Uczelni; 

2) ograniczenie w obrębie obiektów Uczelni ruchu pojazdów i osób do niezbędnego 

minimum, weryfikując wydane pozwolenia na wjazd i parkowanie pojazdów; 

3) przeprowadzanie dodatkowych wzmożonych kontroli pojazdów oraz osób postronnych 

wchodzących do obiektów Uczelni; 

4) sprawdzenie na zewnątrz i od wewnątrz obiektów Uczelni, pod względem podejrzanych 

zachowań osób oraz w poszukiwaniu pozostawionych podejrzanych przedmiotów  

i bagażu, informowanie o tym fakcie odpowiednich służb oraz pracowników 

Inspektoratu Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji; 

5) przeprowadzanie wzmożonych kontroli i nadzorów zabezpieczenia i zamknięcia 

pomieszczeń, przejść oraz wyjść służbowych z budynków Rektoratu i Dziekanatów oraz 

zamknięcie i zabezpieczenie nie używanych obiektów i pomieszczeń; 



6) dokonanie sprawdzenia sprawności działania środków łączności telefonicznej 

(przewodowej i GSM), do zabezpieczenia procesu dowodzenia i kierowania oraz planów 

łączności i wykazów numerów telefonicznych; 

7) dokonanie przeglądu obowiązujących planów, procedur, wykazów i zestawień, 

imiennych list osób funkcyjnych oraz przydzielonych zadań związanych z realizacją planu 

działania po wprowadzeniu wyższych stopni gotowości alarmowej; 

8) dokonanie sprawdzenia działania instalacji alarmowych na terenie Uczelni, rekonesans 

dróg ewakuacyjnych, przejść i klatek schodowych oraz wyjść z budynków pod kątem ich 

drożności; 

9) monitoring obiektów Uczelni w celu ewentualnego wzmocnienia ich ochrony; 

10) systematyczne informowanie pracowników Uczelni oraz studentów przebywających  

w obiektach dydaktycznych o konieczności zachowania wzmożonej ostrożności  

i czujności w stosunku do osób budzących podejrzenia co do swojego zachowania  

i zamiarów oraz o możliwych formach zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

11) sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego; 

12) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania 

procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

13) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub 

instytucji; 

14) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków  

i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku 

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2022 

roku, od godz. 00:00, do dnia 30.11.2022 roku do godz. 23:59. 

 
 
 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
 
 
 
Otrzymują: 
według rozdzielnika  
MC 


