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ZARZĄDZENIE 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 

 
Na podstawie:  
- art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 
2002 r. Nr 147 poz. 1229, ze zm.); 
- rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2006 r. nr 80, poz. 563); 
- art. 207 i 209 Ustawy z dnia 26 czerwca 1998 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 
późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Obowiązek planowania, organizowania i kierowania przebiegiem ewakuacji Uczelni w razie 
powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia nakładam na Kanclerza 
Uczelni oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni. 

 
§ 2 

Nakładam na kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni obowiązek opracowania planów 
ewakuacji z pomieszczeń zajmowanych przez podległe im jednostki organizacyjne w razie powstania 
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  

 
§ 3 

Polecam Kierownikowi Działu Spraw Obronnych przesłanie pocztą elektroniczną do kierowników 
wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, załączonego do niniejszego zarządzenia, 
przykładowego „Planu ewakuacji jednostki organizacyjnej” stanowiącego podstawę do opracowania 
planów ewakuacji jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2. 

 
§ 4 

Koordynatorami procesu opracowania planów ewakuacji, o których mowa w § 2, czynię: 
- w UE we Wrocławiu Kierownika Działu Spraw Obronnych; 
- w WGRiT w Jeleniej Górze Dyrektora Administracyjnego Wydziału.   

 
 

§ 5 
1. Plany ewakuacji, o których mowa w § 2, kierownicy jednostek organizacyjnych uzgadniają z 

koordynatorami wskazanymi w § 4. 
2. Uzgodnione plany ewakuacji kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają do 

zatwierdzenia swoim bezpośrednim przełożonym. 
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§ 6 
Na kierowników jednostek organizacyjnych nakładam obowiązek: 
a) zapoznania podległych pracowników z planami ewakuacji – fakt zapoznania się z planem 
ewakuacji jednostki organizacyjnej pracownicy powinni potwierdzić podpisem; 
b) przekazania podległym pracownikom informacji o: 
- zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowiskach pracy i przy wykonywanych 
pracach, a w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu pracowników, 
- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy; 
- pracownikach odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w jednostce organizacyjnej; 
c) przekazania Administratorom Obiektów informacji o pracownikach odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie ewakuacji w jednostce organizacyjnej z podaniem imienia i nazwiska, miejsca pracy  
oraz numeru telefonu.  

 
§ 7 

Plany ewakuacji, o których mowa w § 2,  polecam systematycznie aktualizować.  
 

§ 8 
Końcowy termin zakończenia prac związanych z wykonaniem niniejszego zarządzenia ustalam na 
dzień 15 września 2011 roku. 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 10 
W części dotyczącej opracowania planów ewakuacji jednostek organizacyjnych Uczelni traci moc 
Zarządzenie nr 2/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 10 
stycznia 2005 r. w sprawie opracowania procedur ewakuacji i planów ewakuacji z obiektów Uczelni w 
razie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  
 
Załącznik (tylko przy oryginale niniejszego zarządzenia): 
- przykładowy „Plan ewakuacji jednostki organizacyjnej”. 
         

        Rektor  
 
 

   prof. dr hab. Bogusław Fiedor  
 

Otrzymują: 

wg rozdzielnika 
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