ZARZĄDZENIE Nr 21/2019
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2018r. poz. 1668), Zarządzenia nr. 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2919r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAWO – CRP) zarządzam, co
następuje:
§1
W dniach od 23 maja 2019 roku od godz. 22.00 do 27 maja 2019 roku do godz. 16.00
wprowadzam na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach drugi stopień
alarmowy CRP (BRAWO - CRP).
§2
1.

Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do poinformowania
podległych pracowników o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (BRAWO - CRP)
oraz o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących
się w sposób wzbudzający uwagę oraz poinformowania przełożonych o ich nietypowych
zrachowaniach, porzuconych paczkach lub znalezionych przedmiotach.

2.

Zobowiązuję Kierownika Działu Aparatury Informatycznej i Naukowo Badawczej do
sprawdzenia zabezpieczeń infrastruktury informatycznej oraz zapewnienia prawidłowego
działania usług elektronicznych.

3.

Kierowników jednostek organizacyjnych Akademii zobowiązuję do:
a) Zapewnienia dostępności w trybie alarmowym pracowników niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Uczelni,
b) Przeprowadzania wzmożonych kontroli pojazdów oraz osób wchodzących na teren
obiektów Akademii,
c) Ograniczenia w obrębie Uczelni ruchu pojazdów do niezbędnego minimum,
d) Sprawdzenia na zewnątrz i wewnątrz budynków będących w stałym użyciu pod
względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych
przedmiotów,
e) Zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków lub pomieszczeń,

f) Sprawdzenia działania środków łączności funkcjonujących na potrzeby Zespołu
Kierowania,
g) Dokonania przeglądu wszystkich procedur, szczególnych wymagań osobowych
i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni
alarmowych,
h) Sprawdzenia działania instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg
ewakuacyjnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 24 maja 2019 roku.
Rektor
prof. dr hab. Adam Zając

