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ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  

10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234 oraz  

z 2022 r. poz. 583 i 655), w związku z wprowadzeniem Zarządzeniem Nr 282 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 sierpnia 2022 r. trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) 

na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarządzeniem Nr 283 Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. wprowadzającym drugi stopień alarmowy (2 stopień BRAVO) na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , polecam wykonanie następujących czynności w Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: 

§1. 

1. Pracownikom i studentom: 

1) zachowanie wzmożonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się  

w sposób wzbudzający podejrzenia, 

2) informowanie właścicieli-zarządców obiektów, odpowiednich służb dozoru (Straż AGH, 

strażnicy ochrony mienia) w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie 

instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub  

w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności. 

 

2. Dziekanom Wydziałów i Kierownikom innych jednostek organizacyjnych: 

1) sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynków będących w stałym użyciu,  

pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych 

przedmiotów, 

2) sprawdzenie działania instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji, 

3) zamknięcie i zabezpieczenie nie używanych regularnie budynków i pomieszczeń. 

 

3. Kanclerzowi AGH: 

1) przeprowadzenie wzmożonych kontroli pojazdów oraz osób wchodzących na teren 

obiektów, 

2) ograniczenie w obrębie Uczelni ruchu pojazdów i osób do niezbędnego minimum,  

3) sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynków będących w stałym użyciu, pod 

względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów, 

4) zamknięcie i zabezpieczenie nie używanych regularnie budynków i pomieszczeń, 

5) sprawdzenie działania instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji, 

6) zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do 

wzmocnienia ochrony obiektów, 

7) sprawdzenie działania środków łączności funkcjonujących na potrzeby kierowania 

Uczelnią. 

4. Dyrektorowi Centrum Rozwiązań Informatycznych: 

1) zorganizowanie i zapewnienie gotowości do niezwłocznego podejmowania działań przez 

administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Uczelni, 

2) w trybie natychmiastowym wprowadzenie system dyżurów osób uprawnionych do 

podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 

3) wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych, 

4) monitorowanie i weryfikowanie, w przypadku zaistnienia naruszeń bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej, 

5) sprawdzanie dostępności usług elektronicznych; 

6) w razie potrzeby dokonywanie zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej. 
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§2. 

1. Na potrzeby realizacji niniejszego Zarządzenia wprowadzam następujące sposoby 

powiadamiania o zagrożeniach: 

1) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: 

− tel. 12 617 39 99 

− tel. 12 617 40 01 

− tel. kom. 605 091 138 

− e-mail: straz@agh.edu.pl 

 

2) od poniedziałku do piątku po godz. 15.30 oraz w soboty i niedziele (całodobowo): 

− tel. 12 617 35 63 

− tel. kom. 605 091 138 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. od godz. 00:00 z mocą obowiązującą 

do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  
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