
Zarzqilzenie nr 40
Rektora Uniwersytetu w Bia$mstoku

z dnia 8 listopada 2017 r.

xmieniajqce Za4qdzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Bialtmstoku z dnia
7 wrzeinia 2017 n w sprawie reorganiTacji Formacji Obrony Cywilnej

Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie ar7. 138 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 196'1 r.
o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.Dz.U. z 2017 r.,poz. 1430)
oraz $ 30 ust. 3 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku zan4dza sig, co nastgpuje:

$1
W Zarz4dzenfu w 38 Rektora Uniwers)'tetu w Bialymstoku z dniaT wrze{nia20l7 r. w sprawie
reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersylelu w Bialymstoku wprowadza sig

nastgpuj4c4 zmiang:

- Zal4cznik do Zarzqdzenianr 38 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 7 wrzeSnia
2017 r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w
Bialymstoku otrzymuje brzmienie okreSlone w Zalqczniku do niniejszego Zarz4dzenia.

$2
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zal4cznik
do Zarz4dzenia nr 4Q

Rektora Uniwersytetu w Bialvmstoku
z dnia 8 listopadiZOtl ,.

STRUKTURA DRUZYN RO UWB

Druiyna Ratownictwa Og6lnego,,Swierkowa"

Odpowiada za ochrong obiekt6w: ul. Ciolkowskiego l, ul. Zeromskiego I , ul. Pogodna 65

Dru2yna Ratownictwa Og6lnego,,AC"

Dru2yna RO,,AC" odpowiada za ochrong obiekt6w: ul.Swierkowa 20, Plac NZS l, ul.
M.C.Sktodowskiej 14,

Dru2yna Ratownictwa Og6lnego,,NZS"

Dru2yna RO,,NZS" odpowiada za ochrong obiekt6w: ul. Mickiewicza 1, ul. Warszawska 63,

ul. Akademicka 1



SKLAD ETATOWY FORMACJI OC UWB

Lp. Nazwa stanowiska Ilo56
stanowisk

Uwagi

1. Komendant Formacii OC UWB I

DRUZYNA RO ..SWIERKOWA" 6

2. Komendant druZyny RO ,,SWIERKOWA" I

J. Ratownik og6lny 4

4. Sanitariusz I

DRUZYNA RO..AC" o

Komendant dru2yny ,,AC" I

o. Ratownik og6lny 4

7. Sanitariusz I

DRUZYNA RO..NZS" o

8. Komendant druZyny,,NZS" I

9. Ratownik og6lny 4

10. Sanitariusz I

Razem t9

ZADANIA FORMACJI
RATOWNICTWA OGOLNEGO

1. Prowadzenie rozpoznania obiekt6w i rejon6w, w kt6rych maj4 byi prowadzone prace

ratunkowe.
2. Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie /wyprowadzanie/ poszkodowanych ze

zniszczonych /uszkodzonych/ budynk6w, budowli ochronnych, miejsc po2ar6w,

zatopief itp.
3. Zapewnienie - we wsp6ldzialaniu z formacjami przeznaczonymi do zadari specjalnych

- poszkodowanym przebywaj4cym w zagruzowanych budowlach ochronnych doplywu
Swie2ego powietrza oraz wody, ZywnoSci, lek6w i Srodk6w opatrunkowych.

4. Organizacja punkt6w zbi6rki poszkodowanych.
5. Udzielanie doraZnej pomocy przed lekarskiej poszkodowanym.

6. Stwarzanie warunk6w do wprowadzania sprzgtu technicznego do akcj i ratunkowej.

7. Wykonywanie prostych prac zabezpieczapcych uszkodzonych budynk6w oraz

urz4dzeri technicznych i komunalnych, kt6re zagratiaj4 zycitt ludzi albo uniemozliwiajq
lub utrudniajq wykonywanie prac ratunkowych.

8. Oznakowani e i zabezpieczenie wykrytych min, niewypal6w /niewybuch6w/.
9. Wykonywanie innych prac - w zale2no{ci od sytuacji - w obiekcie i rejonie

orowadzenia akcii ratunkowei.



ZADANIA KOMENDANTA
FORMACJI RATOWNICTWA OG6LNEGO

I. Komendant Formacji Obrony Cywilnej UwB podlega bezpo6rednio Rektorowi lub
osobie przez niego upowaZnionej.

II. Komendant Formacji Obrony Cywilnej UwB odpowiada za caloksztalt spraw
zwi4zanych z gotowo5ci4 formacji do wykonania zadari obrony cywilnej,
a w szczeg6lnoSci za:

1. Organizacjg, wyszkolenie i wyposaZenie formacj i;

2. Zapewnienie stalej gotowoSci sil i Srodk6w FOC;

3. Kierowanie druZynq w czasie ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym;

4. Realizowanie zadai wynikaj4cych z Kart realizacji zadari obrony cywilnej
uczelni;

5. Organizowanie powiadamiania czlonk6w dru2yny o niebezpieczeristwie skazen
i napad6w z powietrza;

6. Planowania i organizowanie szkolenia stanu osobowego druzyny oraz
wsp6ldzialanie w organizowaniu szkolenia dotycz4cego powszechnej

samoobrony;

7. Prowadzenie wSr6d czlonk6w druZyny pracy wychowawczej maj4cej na celu
zapewnienie pelnej gotowoSci formacji do realizacji zadan;

8. Inicjowanie przedsigwzigi organizacyjno-technicznych zmierzaj4cych do

zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ludno6ci;

9. Nadawanie przydzial6w organizacyjno-mobilizacyjnych do stuzby w formacji,
wzywanie do odbycia iwiczeri or az prowadzenie zwi4zanel z tym dokumentacji;

10. Sprzgt i materialy przeznaczone na wyposaZenie formacji;

I l. Wykonywanie innych zadan wynikaj4cych z odrgbnych przepis6w lub
zleconych przez przelo2ony ch.
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