
BOP-5680 
POUTECHNIKA WARSZAWSKA 

Pismo okolne nr 8 /2020 

Kanclerza Politechniki Warszawskiej 

z 6n\^^/L grudnia 2020 roku 

wsprawiefunkcjonowania Uczeini w dniach wolnych od pracy: 24 grudnia 2020 roku - 3 stycznia 2021 roku 

1. W zwiqzku ze zblizajqcymi si^ dniami wolnymi od pracy zwracam si^ do kierownikow jednostek organizacyjnych 
0 zobowiqzanie siuzb technicznych do dokonania w dniu 23 grudnia 2020 roku przeglqdu pomieszczeii w celu ich 
zabezpieczenia, w szczegolnosci poprzez: zamkni^cie okien i drzwi, wyiqczenie energii elektrycznej, zb^dnego 
oswietlenia, eliminacji potencjalnych zrodet powstania pozaru (wtqczone elektryczne czajniki, grzatki lub nie dogaszone 
niedopatki papierosow, itp.)-

2. Ustalam, ze w okresle: 

od godz. 18°° dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 6°° dnia 4 stycznia 2021 roku 

przebywanie pracownikow i studentow w obiektach: 

1] Gmach Gtowny (Plac Politechniki 1); 

2] Gmach Biurowy(ulica Noakowskiego 18/20); 

3] Gmach „Patacyk" (ulica Koszykowa 80); 

4] Budynek Centralnej Stotowki (ulica Filtrowa 2) 

mozliwe jest tyiko na podstawie upowaznienia (przepustki) wydanej na pisemny wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej, w ktorej pracownik jest zatrudniony. 

3. Decyzje dotyczqce funkcjonowania innych obiektow Politechniki Warszawskiej, w dni wolne od pracy, podejmq 
kierownicy jednostek organizacyjnych b^dqcych Gtownymi Uzytkownikami Obiektow. 

4. Zabezpieczenie obiektow winno odbywac si^ wg zasad okreslonych w decyzji Nr 190/2012 Kanclerza PW z dnia 
30 listopada 2012 roku w spawie zasad pilnowania obiektow PW w dniach wolnych od pracy. W szczegolnosci 
zobowiqzuj^ dyzurujqcych portierow do 3-krotnego skontrolowania, w czasie dyzuru, zabezpieczanego obiektu. 

5. DIa technicznego zabezpieczenia obiektow Politechniki Warszawskiej wprowadzam w dniach 24 grudnia 2020 roku - 3 
stycznia 2021 roku dyzury stuzb technicznych w godz. 9°°- 21°°. 

6. Telefonicznezglaszanieawarii: 

1) awarie cieptownicze i sanitarne - te l . wew. 74 67 

2) awarie elektryczne - te l . wew. 65 99 

7. Przypominam numery telefonow ratunkowych w przypadku powstania zagrozeh zdrowia, zycia lub mienia: 

1) Pogotowie Ratunkowe -999 

2) Straz Pozarna - 998 ; 22 844 00 71 

3) Pogotowie Policji - 997 ; 22 826 24 24, z telefonu komorkowego 112 

4) Pogotowie Gazowe - 992 ; 22 628 45 87 lub 22 628 45 97 

5) Pogotowie Cieptownicze -993 

6) Pogotowie Wodociqgowe - 22 841 04 75 

7) Straz Miejska - 986 ; 22 840 69 05 

8. W przypadku braku mozliwosci uzyskania pot^czenia z telefonami ratunkowymi, istnieje mozliwosc nawiqzania kontaktu, 
z odpowiednimi stuzbami, poprzez stanowisko Strazy Akademickiej, numery telefonow stanowiska Strazy Akademickiej: 

1) tel . wew. 66 66 lub 72 02 

2) tel . miejski 22 621 56 36 lub 22 825 00 97 

9. W dniach 24 grudnia 2020 roku - 3 stycznia 2021 roku wprowadzam dyzury Kanclerza lub jego Zast^pcy. 

10. Kontakt z dyzuruj^cym Kanclerzem (w nagtych, krytycznych przypadkach) mozliwy jest za posrednictwem stuzb Strazy 
Akademickiej - numery telefonow okreslone w pkt 8. 

P.O. KANCLERZ 

dr inz. Krzysztof Dziedzic 


