
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 
 

Zarządzenie nr  8    

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia  26 kwietnia 2004 r. 

 
 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej  
 
 
 

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 lit. k Statutu PW zarządza się, 
co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Za bezpieczeństwo w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej odpowiadają, z 

zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2, kierownicy jednostek organizacyjnych będących głównymi 
użytkownikami – w odniesieniu do poszczególnych obiektów i terenów przyległych. 

2. Określone w zarządzeniu kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych będących 
głównymi użytkownikami – w odniesieniu do obiektów, których głównym 
użytkownikiem jest administracja centralna, oraz terenów przyległych i innych terenów 
Politechniki Warszawskiej, nie przyporządkowanych pozostałym głównym 
użytkownikom – przysługują dyrektorowi administracyjnemu. 

 
 

§ 2 
1. Działania w zakresie bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki 

Warszawskiej koordynuje dyrektor administracyjny. 
2. Dyrektor administracyjny, w ramach działań koordynujących, o których mowa w ust. 1, 

jest uprawniony do: 
1) określenia, w drodze zarządzenia, sposobu postępowania w przypadkach zagrożeń w 

obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej, 
2) podejmowania - w sytuacji zagrożenia - decyzji wiążących wszystkie jednostki 

organizacyjne Uczelni,  
3) uzyskiwania od pracowników – w sytuacji zagrożenia - odpowiednich  dokumentów, 

informacji i wyjaśnień. 
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dyrektor administracyjny wyda w terminie 

jednego tygodnia od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 3 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, będących głównymi użytkownikami 
obiektów, zobowiązani są do: 

1) zapewnienia osobom przebywającym w obiektach i na terenach przyległych 
bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, 



2) utrzymania obiektów i terenów przyległych w stanie umożliwiającym ewakuację i 
prowadzenie akcji ratowniczej, 

3) opracowania, w uzgodnieniu z Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej PW, w 
terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie zarządzenia, planów ewakuacji 
osób, mienia i dokumentów, 

4) przechowywania planów ewakuacji w obiektach, w sposób umożliwiający 
natychmiastowe wykorzystanie ich przez osoby prowadzące ewakuacje lub akcje 
ratownicze, 

5) przeprowadzania, co najmniej raz na dwa lata, przy współudziale Inspektoratu 
Ochrony Przeciwpożarowej PW i Straży Akademickiej PW oraz zewnętrznych 
specjalistycznych jednostek ratowniczych, próbnych alarmów połączonych z 
ewakuacją osób przebywających w obiekcie, 

6) bieżącego aktualizowania danych zawartych w planach ewakuacyjnych. 
 

 
§ 4 

1. W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia, ewakuację lub akcję 
ratowniczą mogą zarządzić:  
1) Rektor lub dyrektor administracyjny - w każdym obiekcie i na całym terenie PW, 
2) kierownicy jednostek organizacyjnych będących głównymi użytkownikami lub osoby 

przez nich upoważnione – we właściwych obiektach i na terenach przyległych. 
2. Zarządzający ewakuację lub akcję ratowniczą zawiadamia dyrektora administracyjnego 

oraz, jeżeli wymaga tego sytuacja, wzywa właściwe jednostki specjalistyczne. 
3. Ewakuacją lub akcją ratowniczą, do czasu przybycia wezwanych specjalistycznych 

jednostek ratowniczych, kieruje kierownik jednostki organizacyjnej będącej głównym 
użytkownikiem obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.  

4. Kierownik jednostki organizacyjnej będącej głównym użytkownikiem obiektu 
współdziała z przybyłymi jednostkami specjalistycznymi. 

5. Do czasu przybycia jednostek specjalistycznych miejsce ewakuacji lub akcji ratowniczej 
zabezpiecza Straż Akademicka lub osoby wyznaczone przez kierującego ewakuacją lub 
akcją ratowniczą. 

 
§ 5 

Zajęcia i prace odwołane w związku z zarządzeniem ewakuacji lub akcji ratowniczej przenosi 
się na inny wyznaczony termin. 
 

 
§ 6  

1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania 
pracowników, doktorantów i studentów jednostki: 
1) z treścią niniejszego zarządzenia - w terminie dwóch tygodni od jego wejścia w życie, 
2) z treścią zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3, - w terminie dwóch tygodni od 

jego wejścia w życie. 
2. Pracownicy nowoprzyjmowani zostaną zapoznani z treścią zarządzeń, o których mowa w 

ust. 1, w czasie szkolenia stanowiskowego. 
 
 

§ 7 
Traci moc zarządzenie Nr 39 Rektora PW z dnia 30.12.1994 r. w sprawie postępowania w 
razie zagrożenia obiektów PW. 



 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

R E K T O R 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
PWR-   68 /04 


