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Zarządzenie Nr 51/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 31 października 2001 r. 

 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim  

Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia 

22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszy-

mi zmianami) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. 1. W Uniwersytecie Wrocławskim tworzy się Pion Ochrony Informacji Nie-

jawnych, zwany dalej „Pionem Ochrony”. 

 

   2. Pion Ochrony jest komórką administracyjną Uniwersytetu Wrocławskiego 

podległą rektorowi. 

 

   3. Rektor odpowiada za ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, prze-

twarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

   4. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uczelni Pion Ochrony In-

formacji Niejawnych otrzymuje symbol „RPO”. 

 

 § 2. W strukturę organizacyjną Pionu Ochrony włącza się Kancelarię Tajną. 

 

 § 3. Do zadań Pionu Ochrony należy w szczególności : 

   1/ organizowanie ochrony informacji niejawnych, 

   2/ klasyfikowanie informacji niejawnych, 

   3/ udostępnianie informacji niejawnych, 

   4/ postępowanie sprawdzające, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje 

rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej „postępowaniem sprawdza-

jącym”, 

   5/ szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

   6/ ewidencjonowanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych 

uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi 

zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa 

osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, 

   7/ organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, 

   8/ ochrona   informacji   niejawnych  w  systemach  i  w  sieciach teleinforma- 

    tycznych, 

   9/ stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych. 
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 § 4. 1. Pionem Ochrony kieruje Pełnomocnik Rektora do spraw Ochrony Informa-

cji Niejawnych, zwany dalej „Pełnomocnikiem Ochrony”, który odpowiada za zapewnienie 

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

 

2. Pełnomocnika Ochrony powołuje rektor. 

 

   3. Do zadań Pełnomocnika Ochrony należy w szczególności : 

    1/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 

    2/ ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 

    3/ zapewnienie ochrony fizycznej Uczelni, 

    4/ kontrola  ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów 

      o ochronie tych informacji w  poszczególnych  jednostkach  organizacyj- 

     nych i komórkach administracyjnych Uniwersytetu, 

    5/ okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 

    6/ opracowywanie planu ochrony Uczelni i nadzorowanie jego realizacji, 

    7/ szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

   4. W  zakresie  realizacji  swoich  zadań  Pełnomocnik Ochrony współpracuje 

z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Pełno-

mocnik Ochrony na bieżąco informuje rektora o przebiegu tej współpracy. 

 

5. Pełnomocnik Ochrony opracowuje plan postępowania z materiałami zawie-

rającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia sta-

nu nadzwyczajnego. 

 

6. Pełnomocnik Ochrony podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia oko- 

liczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym rek-

tora, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych 

klauzulą „poufne” lub wyższą - również właściwą służbę ochrony państwa. 

 

 § 5. Zobowiązuje się prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektorów  i  kierowni- 

ków wszystkich jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych do przeanalizowa-

nia i opracowania wykazów rodzajów informacji i dokumentów niejawnych oraz osób mają-

cych do nich dostęp i przesłanie ich do Kancelarii Tajnej w terminie do dnia 31 grudnia 

2001 r. 

 

 § 6. Zobowiązuje się Pełnomocnika Ochrony do : 

   1/ przeszkolenia podległych pracowników w zakresie kwalifikowania informa-

cji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzuli tajności, a także proce-

dur ich zmiany i znoszenia, 

   2/ przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec osób wymienionych 

w pkt 1, 

   3/ prowadzenia wykazu stanowisk, prac zleconych oraz osób dopuszczonych 

do pracy lub służby na stanowiskach, z  którymi  wiąże się  dostęp do infor- 

     macji niejawnych. 
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 § 7. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek admini-

stracyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz 

ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 

z późniejszymi zmianami). 

 

 § 8.  Wszelkich wyjaśnień w zakresie spraw związanych z informacjami niejawny-

mi w Uniwersytecie Wrocławskim, a nie uregulowanymi w niniejszym zarządzeniu udziela 

Pełnomocnik Rektora do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

 

 § 9. Zobowiązuje się Pełnomocnika Ochrony do złożenia sprawozdania rektorowi, 

za pośrednictwem Działu Organizacyjnego, z wykonania niniejszego zarządzenia, w  termi- 

nie do dnia 31 stycznia 2002 r. 

 

 § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

            

 

 


