R E K T O R
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
ZARZĄDZENIE Nr 02/2015
z dnia 15 stycznia 2015 roku
.w sprawie powołania w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 21, poz. 509) i art. 66, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365) oraz zapisami w Statucie UMFC zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1.
W celu koordynacji działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i studentów, zwiększenia skuteczności
reagowania na zagrożenia mogące wystąpić na terenie Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego UMFC zwany dalej
„Zespołem” lub w skrócie „ZZK”.
2.

ZZK jest pomocniczym organem doradczym Rektora UMFC odpowiedzialnym za
utrzymanie bezpieczeństwa na terenie obiektów UMFC, spełniającym jednocześnie
funkcję koordynatora działań reagowania kryzysowego.

3.

W czasie obowiązywania w RP stanów nadzwyczajnych Zespół Zarzadzania
Kryzysowego zostaje przekształcony w Zespół Kierowania pod przewodnictwem
Rektora UMFC.

4.

Zespół realizuje także zadania zlecone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w zakresie określonym w planach zarządzania kryzysowego MKiDN
zgodnych z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
§ 2.
W skład zespołu wchodzą:
1. Prorektor ds. Artystycznych
- przewodniczący
2. Kanclerz UMFC
- z-ca przewodniczącego
3. Prodziekan WIP w Białymstoku
- z-ca przewodniczącego
4. Kwestor
- pomocnik ds. finansowych
5. Kierownik Działu A-G, Adm. Gmachu
- pomocnik ds. zaopatrzenia
6. Kustosz, Dyrektor Biblioteki
- pomocnik ds. zbiorów
7. Specjalista ds. kryzysowych
- pomocnik ds. operacyjnych
8. Kierownik D.S. Dziekanka
- członek
9. Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej
- członek
10. Kierownik Kancelarii Niejawnej
- sekretarz
11. inne osoby powoływane w skład zespołu odrębną decyzją Przewodniczącego ZZK

§ 3.
Tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
1.

Decyzję o uruchomieniu ZZK podejmuje Rektor UMFC, który zgodnie z ustalonymi
kompetencjami wyznacza organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie
w przypadku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń oraz informuje o zaistniałym
zagrożeniu organ działający na wyższym poziomie zarządzania kryzysowego.

2.

Zespół pracuje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych:
1) Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w
roku w celu wypracowania decyzji dotyczących wprowadzania nowych
procedur i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w obiektach UMFC;
2) Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się w przypadku:
a) wprowadzenia przez Premiera RP lub Wojewodę Mazowieckiego
i Podlaskiego jednego z czterech stopni alarmowych (Alfa, Brawo, Charlie,
Delta) wynikających z procedur systemu zarzadzania kryzysowego;
b) wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub wprowadzenia wyższych stanów
gotowości obronnej państwa;
c) zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości MKiDN lub
w obiektach UMFC w Warszawie i Białymstoku;
d) zorganizowania przez Ministra KiDN lub Rektora UMFC ćwiczeń treningów
lub szkoleń.

3.

Skład Zespołu na posiedzenia określa Przewodniczący ZZK w zależności od potrzeb
i charakteru rozpatrywanej problematyki.

4.

W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz doradztwa specjalistycznego
związanego ze ściśle określonym rodzajem zagrożenia Przewodniczący może
zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów porządkowych,
stowarzyszeń i ekspertów.

5.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący ZZK może powoływać grupy
zadaniowe, w skład których będą wchodzić wskazani członkowie Zespołu oraz
zaproszeni z specjaliści z wewnętrznych jednostek organizacyjnych UMFC.

6.

W wyższych stanach gotowości obronnej Państwa Rektor podejmuje decyzję
o przekształceniu Zarządzania Kryzysowego w Zespół Kierowania (ZK) i przejmuje
jednoosobowo kierowanie ZK.

7.

Zespół podejmuje decyzje kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.

1.

§ 4.
Do zakresu działania Zespołu zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych, zagrożeń oraz prognozowanie
rozwoju sytuacji,
2) opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia bezpośrednich
zagrożeń, w tym ataków terrorystycznych,
3) koordynacja działań w zakresie ochrony osób i mienia UMFC, zapobiegania
zagrożeniom oraz reagowania i likwidacji ich skutków,
4) nadzorowanie szacowania strat i szkód powstałych w skutek sytuacji kryzysowej
oraz ocena kosztów przeprowadzenia działań ratowniczych,
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5) inicjowanie przedsięwzięć prawnych, organizacyjnych i technicznych dotyczących
ochrony osób i mienia na wypadek sytuacji kryzysowych,
6) wypracowanie decyzji zabezpieczających proces dydaktyczny w sytuacjach
kryzysowych,
7) przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń
pracowników w zakresie postępowania w czasie bezpośredniego zagrożenia
i treningów ewakuacji osób i sprzętu,
8) Określanie zadań i kierowanie formacjami zarządzania kryzysowego Zespołu
Ewakuacyjno - Ratunkowa i Powiadamiania (ZERiP) w składzie:
a) Grupa Alarmowania i Powiadamiania (GAiP);
b) Drużyna Ewakuacyjno-Ratunkowa (DER);
c) Punkt Udzielania Pierwszej Pomocy (PUPP) oraz organizowaniu pomocy
poszkodowanym w czasie zdarzeń kryzysowych.
2.

Zadania, organizacja i zakres działania formacji zarzadzania kryzysowego ZERiP
określają Zasady funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego w UMFC

3.

Zadania szczegółowe i tryb działania określa ZZK Regulamin działania Zespołu
Zarzadzania Kryzysowego w UMFC zawarty w załączniku nr 1.

§ 5.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący na wniosek Rektora lub z własnej
inicjatywy.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7.
Traci moc Zarządzenie Rektora UMFC nr 3/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.w sprawie
powołania w UMFC Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

prof. dr hab. Ryszard Zimak

Zał. nr 1 – Regulamin działania ZZK w UMFC
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