ZARZĄDZENIE NR 01/2020
REKTORA SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI
z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie
realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień
ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP)

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, załączonym
do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r., zarządzam, co
następuje:
§1

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA CRP
na terenie Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi od dnia 23.01.2020 r. godz. 0.01 do
dnia 29.01.2020r do godz. 23.59
§2
Kanclerz zobowiązany jest zapewnić funkcjonowanie SWEIZ ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) i
pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP), tj:
1. Powiadomienie pracowników i studentów o konieczności zachowania zwiększonej
czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy.
2. Dokonanie wzmocnienia ochrony obiektów na terenie administrowanym przez Szkołę
Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi .
3. Dokonanie udrożnienia dróg ewakuacyjnych oraz sprawdzenie działania instalacji
alarmowych.
4. Zabezpieczenie budynków i pomieszczeń administracyjnych.
5. Prowadzenie kontroli bezpieczeństwa terenie uczelni celem wzmocnienia ochrony dużych
skupisk ludzkich.
6. Informowanie Rektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych o porzuconych
paczkach, bagażach lub w przypadku zaobserwowania innych oznak nietypowych działań.
7. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do
wzmocnienia ochrony obiektów.
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8. Przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren
uczelni.
9. Dokonanie przeglądu wszystkich procedur oraz zadań związanych z prowadzeniem
wyższych stopni alarmowych.
10.Zapewnienie gotowości do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów
systemów kluczowych dla funkcjonowania Uczelni.
11.Wprowadzenie dyżuru w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji
w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
12.Nawiązanie współpracy z organami zarządzania kryzysowego właściwymi ze względu na
położenie Uczelni lub jej jednostek organizacyjnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 23 stycznia 2020 roku od
godz. 0.01 do 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
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