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Zarządzenie Nr 24/2001  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 czerwca 2001 r. 

 

 

w sprawie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne 

i komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 16 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 

207 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 uchwały Nr 06/81 Komitetu Obrony Kraju z dnia 

24 sierpnia 1981 r. (Dz. Urz. KOK Nr 2, poz. 20), zarządzenia Nr Pf-62 Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 listopada 1988 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań         

w zakresie obronności w resorcie edukacji narodowej oraz koncepcji bezpieczeństwa pań-

stwa, przyjętej 4 stycznia 2000 r. przez Radę Ministrów i ogłoszonej w materiale „Strategia 

Bezpieczeństwa RP”, zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Bezpośrednie kierowanie i wykonywanie zadań dotyczących obronności        

w Uniwersytecie Wrocławskim należy do Prorektora do spraw Ogólnych. 

 

          2.  Prorektor do spraw Ogólnych swoje zadania wykonuje przy pomocy dzie-

kanów wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników komórek 

administracyjnych. 

 

 § 2. Dziekani wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy komó-

rek administracyjnych wykonują zadania w zakresie obronności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i dokumentami planistycznymi, decyzjami Ministra Edukacji Narodowej i usta-

leniami Miejskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Obrony Cy-

wilnej. 

 

§ 3. 1. Organem planującym, organizującym i szkolącym w zakresie obronności jest  

Dział Spraw Obronnych.   

 

       2. Dział Spraw Obronnych wykonuje swoje zadania w oparciu o dotychczasowy 

system prawny w ramach realizacji nowelizowanych zadań Narodowego Systemu Pogotowia 

Obronnego kompatybilnego z Systemem Pogotowia NATO.  

 

       3. Dział Spraw Obronnych przygotowuje wykaz stanowisk podlegających pro-

cedurze sprawdzania według potrzeb realizacji zadań obronnych. 
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§ 4. 1. Zadania dotyczące przeprowadzania postępowania sprawdzającego o dopusz-

czanie wyżej wymienionych osób do pracy z dokumentami niejawnymi powierza się Pełno-

mocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem 

Ochrony”. 

 

       2. Pełnomocnik Ochrony sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Kan-

celarii Tajnej, która jest włączona w strukturę Działu Spraw Obronnych. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

  

  


