Zarządzenie nr 5/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 22.01.2020r.
w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia
I stopnia alarmowego (stopień ALFA)
oraz I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA – CRP)
na całym terytorium RP
obowiązujących od 23.01.2020r. od godz. 00:01 do 29.01.2020r.do godz. 23:59

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j.) w związku z pismem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.01.2020 r. do, którego załączono treść zarządzenia
nr 6 Prezesa Rady Ministrów (P-121-6-20) w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych,
zarządzam co następuje:
§1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia funkcjonowania
w niezbędnym zakresie podległych im jednostek organizacyjnych po wprowadzeniu I stopnia
alarmowego ALFA i I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA – CRP) tj.:
1) należy prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk studentów oraz obiektów
uczelni, które potencjalnie mogą być miejscem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
2) zlecić podległemu personelowi informowanie o zauważonych nieznanych pojazdach
na terenie uczelni, porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznak
nietypowej działalności;
3) zapewnić wzmocnienie ochrony obiektów poprzez wzmożone kontrole, patrole
i obchody;
4) prowadzić akcję informacyjną wśród pracowników i studentów dotyczącą potencjalnego
zagrożenia jego skutków i sposobu postępowania;
5) sprawdzić działanie środków łączności będących na wyposażeniu uczelni;
6) dokonać sprawdzenia instalacji alarmowej, przepustowości dróg ewakuacyjnych
w budynkach oraz działania monitoringu wizyjnego w obiektach;
7) prowadzić obserwacje pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren
obiektów;
8) prowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych
Działu Teleinformatycznego;
9) sprawdzać i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej;
10) sprawdzić kanały łączności z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym;
11) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia
na bezpieczeństwo teleinformatyczne

§2
Osoby odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych w § 1 składają meldunki o ich
wykonaniu do Pełnomocnika OIN poprzez pocztę elektroniczną (j.sroka@pswbp.pl) w dniu
23.01.2020r., 24.01.2020r., 27.01.2020r. i 29.01.2020r. do godziny 9:00 i informują
niezwłocznie Rektora o wystąpieniu zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo uczelni.
§3
Za nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnym Pełnomocnika OIN
i Dyrektor Gabinetu Rektora.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 22.01.2020r.
do 30.01.2020r.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Z treścią zarządzenia zapoznali się:
1. Dziekan WNZ

……………………………………

2. Dziekan WNSH

……………………………………

3. Dziekan WNE

……………………………………

4. Dziekan WNT

……………………………………

3. Kanclerz

……………………………………

4. Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

……………………………………

5. Inspektor BHP i Ppoż

……………………………………

6. Kierownik Działu Teleinformatycznego

……………………………………

