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R/DOP-014-1-27/13 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie zmian w planach ewakuacji jednostek organizacyjnych 

§ 1 

Do Planów ewakuacji jednostek organizacyjnych Uczelni opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 
30/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie 
opracowania planów ewakuacji jednostek organizacyjnych Uczelni w razie pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia 

polecam wprowadzić następujące zmiany: 

1. Unieważnić tabelę „Alarmowanie o zagrożeniach w czasie pokoju w systemie powszechnym” str. 4, 
pkt 4. Sygnały alarmowe w przypadku zagrożeń w czasie pokoju. 
Na miejsce tej tabeli wprowadzić  tabele: „RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE”  oraz 
„KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE” – załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
Nowe rodzaje alarmów, sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze wprowadzone zostały 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
96). 

2. Wprowadzić stosowne zmiany w pkt. 5  Rejony ewakuacji i drogi ewakuacji: 
2.1. Jako rejon ewakuacji samochodów wskazać parking (nowy) za D.S. „Ślężak”; 
2.2. Skorygować rejony ewakuacji pracowników i studentów zgodnie z poniższym wykazem: 

Rejon ewakuacji nr 1 – plac przed budynkiem „O” – do tego rejonu ewakuacji ewakuują się osoby 
znajdujące się w budynkach: G, O, P, K i w Bibliotece Głównej. 
Rejon ewakuacji nr 2 – plac przy ogrodzeniu Uczelni na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i 
Kamiennej – do tego rejonu ewakuacji ewakuują się osoby znajdujące się w budynkach: A1, A2, D, H, 
E, B, C, Z i Simplex. 
Rejon ewakuacji nr 3 – plac przed budynkiem „J” – do tego rejonu ewakuacji ewakuują się osoby 
znajdujące się w budynkach: CKU, SWFiS, D.S. „Przegubowiec”, J, L i M. 
Rejon ewakuacji nr 4 –  aleja między D.S. „Ślężak” a cmentarzem na odcinku od wjazdu na parking 
do cmentarza – do tego rejonu ewakuacji ewakuują się osoby znajdujące się w D.S. „Ślężak”. 
Rejon ewakuacji SJO – plac w rejonie budynku SJO – do tego rejonu ewakuacji ewakuują się osoby 
znajdujące się w SJO. 
Rejon ewakuacji FOC UE – plac między garażami a ul. Kamienną – do tego rejonu ewakuacji 
ewakuują się osoby znajdujące się w GRK – jest to także rejon zbiórki Formacji Obrony Cywilnej 
Uczelni. 
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3. Uaktualnić wykazy osób odpowiedzialnych za ewakuację w jednostkach organizacyjnych. Wykazy 
podać do wiadomości Administratorów Obiektów.  
 

§ 2 
Ze zmianami zapoznać podległych pracowników oraz studentów. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

 
Załącznik – Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze. 
 
           
 

 

                  Rektor 
 
 

     Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   


