Zarządzenie Nr 10/OC/2007
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie: utworzenia Zespołów do spraw ewakuacji osób i mienia oraz wykonania „Planu
ewakuacji z zagrożonego obiektu"

Na podstawie:
-) art. 66 ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.
U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 ),
-) art. 4 ust 1 i la ustawy z dnia 24 sierpnia 19991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
-) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej
(Dz. U. z 1993 r. Nr 93, poz. 421, § 42,ust 1),
-) Planu Obrony Cywilnej Akademii Rolniczej, część II ( Nr ewid.: OC.070.1-Z-9/07, Wyd.
Zastrzeżone ),

zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i studentom
w czasie realizacji zadań ustawowych i statutowych Akademii tworzy się Zespoły
ds. ewakuacji ludzi i mienia z obiektów (budynków) uczelni, zwanych dalej „Zespołami".
2. Zespoły przeznaczone są do organizowania i prowadzenia ewakuacji osób i mienia
z obiektów ( budynków) uczelni w warunkach powstania zagrożeń bezpieczeństwa na
skutek klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy budowlanej, skażenia toksycznymi
środkami przemysłowymi i innymi nieprzewidzianymi niebezpiecznymi zdarzeniami,
w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzi lub zniszczenie (utrata ) mienia.
§ 2
1. Do składu zespołów, kierownicy jednostek organizacyjnych w podległych jednostkach
zlokalizowanych w obiekcie ( budynku ),wyznaczą spośród podległych pracowników
osoby charakteryzujące się odpowiednimi predyspozycjami do kierowania ludźmi
w warunkach ekstremalnych.
2. Do składu zespołu należy wyznaczyć od 1- 4 osób dla każdej kondygnacji w budynku,
w którym osoby te wykonują codzienne obowiązki.
Liczba osób w zespole, uzależniona będzie od wielkości i rozległości kondygnacji
w budynku. Jednocześnie, w celu zapewnienia stałej gotowości do działania zespołu,
należy wyznaczyć dla każdego składu jedną osobę jako zastępcę, wykonującego zadania
w przypadku nieobecności jednej z osób zespołu.
3. W celu organizacji i sprawnej koordynacji zadań ewakuacyjnych, kierownicy jednostek
organizacyjnych w podległych jednostkach, wyznaczą ze składu zespołów pełnomocnika
ds. organizacji ewakuacji osób i mienia.
Obowiązki pełnomocników - jako wzór, określone są w załączniku do niniejszego
zarządzenia

3.

Wykazy osób wyznaczonych do zespołów, zastępców oraz pełnomocników ds.
organizacji ewakuacji osób i mienia, kierownicy jednostek organizacyjnych przekażą
Administratorom obiektów w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.

6. Obowiązki osób powołanych do zespołów , kierownicy jednostek organizacyjnych,
określą w zakresach obowiązków pracowników.
§ 3
1. Administratorzy obiektów opracują do 30 września 2007 r. „Plany ewakuacji
z zagrożonego obiektu" według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzania.
2. Plan ewakuacji z zagrożonego obiektu należy wykonać w 2 egzemplarzach, z których
egz. nr 1 przechowuje Administrator w dokumentacji budynku ( obiektu ), egz. nr 2
należy przekazać Specjaliście ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

§ 4
1.

Sposoby postępowania i prowadzenia ewakuacji
bezpieczeństwa określa odrębne zarządzenie Rektora.

w

warunkach

2.

Zasady zachowania się mieszkańców domu studenckiego ( akademickiego ) na wypadek
zagrożenia oraz zasady ewakuacji i postępowania po ogłoszeniu ewakuacji zostały
ustalone odrębnymi dokumentami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Kraków, dnia 26 marca 2007 r.

Rektor

prof, dr hab. Janusz Żmija

JM/HK

zagrożenia

