
 

 

 

Zarządzenie Nr 31/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie powołania zespołu do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego 

funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                

i w czasie wojny” 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w 

ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 

terytorialnego (Dz.U.2004 r., nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), uwzględniając wymogi ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 r., nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) 

 

zarządzam,  

 

co następuje: 

§ 1 

 

Skład zespołu posiadającego prawo wglądu, w zakresie posiadanych kompetencji, do „Planu 

operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny” oraz do opracowania i aktualizacji dokumentów zabezpieczających jego realizację, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 

Koordynację prac związanych z procesem planowania operacyjnego powierzam Pełnomocnikowi ds. 

obronnych, przy czym podejmowanie istotnych decyzji w tym zakresie pozostawiam w kompetencji 

Rektora. 

§ 3 

 

1. W planowaniu operacyjnym mogą uczestniczyć tylko osoby zajmujące stanowiska określone  

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, posiadające aktualne poświadczenia bezpieczeństwa, 

uprawniające do pracy z informacjami niejawnymi o klauzuli tajności co najmniej „Zastrzeżone”. 

2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: 

1) zapewni warunki techniczne do pracy z dokumentami niejawnymi, zgodnie z obowiązującymi 

normami prawa, dotyczącymi ochrony informacji niejawnych; 

2) będzie koordynował prace związane z nadawaniem uprawnień pracowników, o których mowa   

w § 1, w zakresie ich dopuszczenia do prac z dokumentami niejawnymi, w sytuacji wystąpienia 

zmian osobowych. 

§ 4 

Tracą moc: 

1. Zarządzenie Nr 14/2009/2010 Rektora UKW z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie aktualizacji 

składu zespołu, powołanego do prowadzenia prac nad „Planem operacyjnym 

funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa    

i w czasie wojny”. 
2. Zarządzenie Nr 3/U/2004/2005 Rektora UKW z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ustalenia 

ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów          

i kierowników jednostek organizacyjnych uczelni. 

 

 

 



 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Rektor 

 

 

 

  prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 31/2015/2016 

Rektora UKW 

z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

SKŁAD ZESPOŁU 
do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Uczelni w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz dokumentów 
zabezpieczających jego realizację 

 

Lp. 
Zajmowane stanowisko 

(pełniona funkcja) 

Zakres 
dostępności do 

informacji 
niejawnych 

Uwagi 

1 2 3 4 

A. Władze Uniwersytetu 

1. Rektor „Poufne”  

2. Prorektorzy „Poufne”  

B. Wydziały  

3. Dziekani wydziałów „Poufne”  

4. Kierownicy dziekanatów „Zastrzeżone”  

C. Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i międzyuczelniane 

5. Dyrektor Biblioteki Głównej „Zastrzeżone”  

6. Dyrektor Wydawnictwa UKW „Zastrzeżone”  

7. Dyrektor Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu „Zastrzeżone”  

8. Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego „Zastrzeżone”  

9. Kierownik Studium Języków Obcych  „Zastrzeżone”  

10. Kierownik Studium Praktyk „Zastrzeżone”  

D. Administracja centralna i ogólna 

11. Kanclerz „Poufne”  

12. Zastępca Kanclerza „Zastrzeżone”  

13. Zastępca Kanclerza Kwestor „Zastrzeżone”  

14. Specjalista-Asystent Rektora „Poufne”  

15. Kierownik Biura Rektora „Poufne”  

16. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych „Poufne”  

17. Kierownik Kancelarii Niejawnej „Poufne”  

18. 
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu 
TI UKW-2 

„Poufne”  

19. Administrator Systemu TI UKW-2 „Poufne”  

20. Pełnomocnik ds. obronnych „Poufne” Sekretarz zespołu 

21. Główny specjalista ds. planowania operacyjnego „Poufne”  

22. Kierownik Działu Kadr i Szkolenia „Zastrzeżone”  

23. Kierownik Działu Promocji i Biura Prasowego „Zastrzeżone”  

24. St. inspektor ds. BHP „Zastrzeżone”  

25. Inspektor ds. BHP i Ppoż. „Zastrzeżone”  

26. Kierownik Działu Nauki „Zastrzeżone”  

27. Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej „Zastrzeżone”  

28. Kierownik Działu Informatyzacji „Zastrzeżone”  

29. Kierownik Działu Dydaktyki „Zastrzeżone”  

30. Kierownik Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich „Zastrzeżone”  

31. 
Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z 
Regionem 

„Zastrzeżone”  

32. Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji „Zastrzeżone”  

33. Kierownik Działu Zamówień Publicznych „Zastrzeżone”  

34. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego „Zastrzeżone”  

35. Kierownik Domów Studenta „Zastrzeżone”  

36. Specjalista Archiwum Zakładowego „Zastrzeżone”  

 


