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Zarządzenie Nr 36/2016 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych 

 

Na podstawie art.66 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 227 ust 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r.  

prawo  o szkolnictwie wyższym (tj. Dz..U. z 2012 r.  572 z późn. zm.), art. 16 ust. 4 ustawy                

z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.904), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

w ramach pierwszego stopnia alarmowego (ALFA), w celu zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom i studentom PWSZ w Ciechanowie oraz ochrony  infrastruktury Uczelni należy 

wzmocnić system ochrony obiektów, urządzeń  i instalacji dla przeciwdziałania i minimalizacji 

skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych. 

1. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni poinformują pracowników 

i studentów swoich wydziałów o wprowadzeniu I stopnia alarmowego (ALFA),  

2. Osoby , o których mowa w ust. 1:   

1) zapoznają pracowników i studentów  z  informacją przekazaną pismem Rektora                

nr RPOI.9010-1/16 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni 

alarmowych;  

2) poinformują pracowników i studentów swoich wydziałów o konieczności 

zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się                       

w sposób wzbudzający podejrzenia; 

3) prowadzą wzmożoną kontrolę użytkowanych obiektów dydaktycznych                                     

i administracyjnych. 

4) spowodują zamkniecie i zabezpieczenie nie używanych regularnie pomieszczeń ;  

5) informują Rektora  (pełnomocnika ds. obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego                 

i ochrony informacji niejawnych, Kanclerza lub policję o porzuconych paczkach, 

bagażach innych znalezionych podejrzanych przedmiotach oraz o nietypowym 

zachowaniu osób; 

 

3. Kanclerz PWSZ w Ciechanowie:  

1) organizuje i koordynuje współdziałanie między podstawowymi jednostkami                          

i komórkami organizacyjnymi uczelni oraz  stanowiskami pracy. 

2) nakazuje podległym pracownikom uczelni realizacje wyznaczonych zadań w ramach 

wprowadzonego stopnia alarmowego. 

 

4. Kierownik Domu Studenta: 

1) informuje mieszkańców DS. przez wywieszenie informacji o konieczności 

zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób 

budzących podejrzenia przy wejściach do budynku: 
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2)  prowadzi wzmożoną kontrolę użytkowanych obiektów – pomieszczeń; 
3)  spowoduje zamkniecie i zabezpieczenie nie używanych regularnie pomieszczeń; 
4) informuje Rektora  (pełnomocnika ds. obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego                 

i ochrony informacji niejawnych), Kanclerza lub policję o porzuconych paczkach, 

bagażach innych znalezionych podejrzanych przedmiotach oraz o nietypowym 

zachowaniu osób a także o zauważeniu nieznanych pojazdów w terenie 

bezpośrednio przyległym do budynku DS. 

 

5. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: 

1) sprawdza i dokonuje udrożnienia dróg ewakuacyjnych; 

2) sprawdza zamknięcie i zabezpieczenie nie używanych regularnie pomieszczeń na 

terenie uczelni; 

3) ogranicza ruch kołowy, parkowanie w obrębie obiektów uczelni a w szczególności 

w bliskości obiektów budowlanych; 

4) zapewnia wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren uczelni; 

5) zapewnia kontrolę wejść do obiektów uczelni; 

6)  

6. Specjalista ds. informatyki (Pan Andrzej Pietroń): 

1) sprawdza działanie środków łączności z poszczególnymi obiektami Uczelni                          

i połączenia zewnętrzne; 

2) sprawdza działanie instalacji alarmowych. 

 

§ 2 

 

w ramach drugiego stopnia alarmowego ((BRAWO-CRP), w celu zapewnienie bezpieczeństwa  

oraz ochrony  infrastruktury Uczelni należy wzmocnić system ochrony obiektów, urządzeń                  

i instalacji dla przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub 

sabotażowych. 

      1.Kanclerz PWSZ w Ciechanowie:  

1) zapewnia gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów  

    systemów kluczowych dla funkcjonowania jednostki; 

2) wprowadza dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania 

                decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 

      2. Specjalista ds. informatyki (Pan Andrzej Pietroń): 

1) prowadzi wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 

                  teleinformatycznych; 

2)  monitoruje i weryfikuje, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji  

      elektronicznej; 

3)    sprawdza dostępność usług elektronicznych; 

4)    w razie potrzeby dokonuje zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej. 
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§ 3 

 

Dla obu stopni alarmowych, o których mowa w § 1 i § 2, pełnomocnik ds. obronnych, 

bezpieczeństwa wewnętrznego  i ochrony informacji niejawnych: 

1. nawiązuje współpracę z organami zarządzania kryzysowego właściwymi ze względu na 

miejsce położenia jednostek organizacyjnych uczelni. 

2. przekazuje organom o jakich mowa w ust 1 informacje o stanie realizacji zadań 

związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych; 

3. utrzymuje gotowość do uruchomienia Stałego Dyżuru Rektora PWSZ w Ciechanowie; 

4. dokonuje przeglądu obowiązujących planów, procedur, szczegółowych zadań 

związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych w PWSZ w Ciechanowie. 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania 


