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Zarządzenie Nr 30/2003 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
             z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
 

w sprawie wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne 
i komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 
2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. 205 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 uchwały Nr 06/81 Komi-
tetu Obrony Kraju z dnia 24 sierpnia 1981 r. (Dz. Urz. KOK Nr 2, poz. 20) oraz 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 zarządza się, co 
następuje: 
 
 § 1. 1. Uniwersytet Wrocławski, jako uczelnia państwowa, realizuje w pełni posta-
nowienia wyżej wymienionych aktów prawnych dotyczących problematyki obronnej i reali-
zuje zadania związane z obronnością. 
 
   2. Prorektorzy, dziekani wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych i 
ogólnouczelnianych oraz kierownicy komórek administracyjnych – w ramach ustalonych za-
kresów działania – są zobowiązani do wykonywania nałożonych zadań z zakresu obronności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentami planistycznymi, decyzjami Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu oraz ustaleniami terytorialnego szefa Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 
 
   3. Ogólny nadzór nad realizacją zadań dotyczących obronności w Uniwersytecie 
sprawuje Rektor poprzez Prorektorów i Dyrektora Administracyjnego w zakresie powierzo-
nych im zadań. 
 
 § 2. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz dla potrzeb 
sprawnego kierowania i realizacji zadań obronnych w podwyższonych stanach gotowości 
obronnej państwa, powołuję Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”. 
 

2. W skład Zespołu wchodzą : 
    1/ Prorektorzy, 
    2/ Dziekani Wydziałów, 
    3/ Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 
    4/ Dyrektor Administracyjny, 
    5/ Pełnomocnik Rektora do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 
    6/ Kierownik Działu Spraw Obronnych. 
 
   3. Podporządkowanie jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych 
i ogólnouczelnianych oraz komórek administracyjnych określa Regulamin Organizacyjny 
Uniwersytetu Wrocławskiego na czas „W”. 
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 § 3. 1. Zobowiązuje się Pełnomocnika Rektora do spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego – według obowiązujących proce-
dur – w stosunku do osób określonych w § 2 ust. 2 oraz osób realizujących zadania obronne 
wyznaczonych przez Kierownika Działu Spraw Obronnych. 
 
   2. Zobowiązuje się członków Zespołu, wymienionych w § 2 ust. 2 do zapozna-
nia się z obronną dokumentacja operacyjną w terminie 14 dni od chwili otrzymania poświad-
czenia bezpieczeństwa zgodnie z rozdz. VI pkt 34 „Metodyki opracowania planów operacyj-
nych” wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wprowadzonej do użytku z dniem 3 
lipca 2001 r. 
 
   3. Zobowiązuje się członków Zespołu, kierowników jednostek pozawydziało-
wych i ogólnouczelnianych oraz kierowników komórek administracyjnych biorących udział 
w organizacji i realizacji zadań obronnych Uczelni, do niezwłocznego opracowania i ciągłej 
aktualizacji własnych szczegółowych zadań operacyjnych. 
 
 § 4. 1. Zadania obronne i czynności główne wykonują – poprzez planowanie i koor-
dynację – specjaliści do spraw planowania obronnego z Działu Spraw Obronnych. 
 
   2. Członkowie Zespołu określą zadania obronne na podstawie „Regulaminu 
Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego na czas „W” oraz zadania operacyjne wynika-
jące z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny”, 
i przekażą je kierownikom podległych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziało-
wych i ogólnouczelnianych oraz komórek administracyjnych Uczelni. 
 
 § 5. 1. Dziekani Wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólno-
uczelnianych oraz kierownicy komórek administracyjnych Uczelni wykonują właściwe dla 
nich zadania w zakresie obronności wynikające z powszechnie obowiązujących i resortowych 
aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku 
Urzędowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz aktów nieogłoszonych. 
 
   2. Zadania w zakresie obronności wynikające z nieogłoszonych powszechnie 
obowiązujących, jak również resortowych aktów normatywnych, dokumentów planistycz-
nych oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także inne ustalenia (w tym we-
wnętrzne) dotyczące tych zadań, przekazuje Dziekanom Wydziałów, kierownikom jednostek 
pozawydziałowych i ogólnouczelnianych oraz kierownikom komórek administracyjnych 
Uczelni – Prorektor do spraw Ogólnych. 
 
   3. Przekazanie zadań, o których mowa w ust. 2, następuje tylko w części doty-
czącej danego kierownika jednostki organizacyjnej, jednostki pozawydziałowej i ogólno-
uczelnianej oraz kierownika komórki administracyjnej na zasadach określonych w ustawie   z 
dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póź- 
niejszymi zmianami). 
 
  
 § 6. Dziekani Wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólnouczel-
nianych oraz kierownicy komórek administracyjnych Uczelni wykonują zadania w zakresie 
obronności na zasadach i w trybie określonym w : 
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    1/ postanowieniach aktów o utworzeniu oraz regulaminach organizacyjnych 
tych jednostek, 

    2/ obowiązujących aktach  normatywnych  wydanych  przez organy władzy i 
administracji państwowej oraz organy nadrzędne, 

    3/ wytycznych wydanych przez upoważnione organy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 

    4/ dokumentach planistycznych, 
    5/ decyzjach nadrzędnych. 
 
 § 7. 1. Zobowiązuje się Prorektorów do sprawowania szczegółowego nadzoru, koor-
dynacji i kontroli wykonania zadań obronnych przez Dziekanów Wydziałów, kierowników 
jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych oraz kierowników komórek administra-
cyjnych Uczelni i inne osoby funkcyjne w Uczelni. 
 
   2. W ramach uprawnień określonych w ust. 1 Prorektorzy mogą żądać informa-
cji, a także wydawać doraźne decyzje w granicach obowiązujących przepisów i ustaleń kie-
rownictwa Uczelni. 
 
 § 8. Dziekani Wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólnouczel-
nianych oraz kierownicy komórek administracyjnych Uczelni, w sprawach wykonania zadań i 
czynności związanych ze sprawami obronnymi, współdziałają z terenowymi organami admi-
nistracji państwowej (organami Obrony Cywilnej). 
 
 § 9. Prawa i obowiązki pracowników wykonujących zadania w zakresie obronności 
oraz organizacje pracy określają stosowne przepisy powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych, postanowienia Regulaminu Organizacyjnego  Uniwersytetu Wrocławskiego na 
czas „W” oraz polecenia służbowe przełożonych. 
  
 § 10. Traci  moc  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. 
  
 § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


