
                                                                      

 
                                                           

     ZARZĄDZENIE NR 1/03/2023 

REKTORA MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  

W WARSZAWIE 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia 

drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) 

 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 388 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego oraz 

zarządzeniem Nr 3/02/2022 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  z dnia          

15 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur dla poszczególnych stopni alarmowych oraz 

stopni alarmowych CRP w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie zarządzam: 

 

§ 1 

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Menedżerskiej Akademii Nauk 

Stosowanych w Warszawie do zapewnienia funkcjonowania w niezbędnym zakresie 

podległych im jednostek ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań wynikających 

z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO):   

1. wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków Uczelni w rejonach 

zagrożonych; 

2. sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego; 

3. ostrzec społeczność akademicką o możliwych formach zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym; 

4. zapewnić dostępność w trybie alarmowym kierowniczej kadry Uczelni do wdrażania 

procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

5. sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów Uczelni; 



6. wprowadzić zakaz wstępu do Uczelni osobom postronnym; 

7. sprawdzić system ochrony obiektów Uczelni ochranianych przez firmy zewnętrzne; 

8. wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych na adres Uczelni; 

9. zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia w budynkach 

Uczelni; 

10. dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu (w tym dostępności środków  

i materiałów medycznych) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym. 

§ 2 

Kierownik jednostki organizacyjnej Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych                          

w Warszawie niezwłocznie informuje Rektora o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, stanowiących zagrożenie 

bezpieczeństwa pracowników i studentów lub mienia w znacznych rozmiarach oraz 

incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. 

§ 3 

Za realizację niniejszego zarządzenia w zakresie zadań wynikających z wprowadzenia  

drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz przygotowanie komunikatu dla 

dyrektorów centrów o wprowadzeniu stopni alarmowych czyni się odpowiedzialnym Dyrektora 

Administracyjnego.  

 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. 

 

 

 

dr hab. inż. dr h.c Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS                                                        


