
ZARZĄDZENIE Nr 133/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w związku z 

zarządzeniem Nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia stopnia alarmowego CRP zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 czerwca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 

23:59 Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy CHARLIE CRP. 

§ 2. 1. Zalecam bezwzględne wykonanie następujących czynności w podległych 

jednostkach organizacyjnych: 

Stopień CHARLIE-CRP: 

1) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych; 

2) poinformować personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku 

do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo systemów; 

3) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem 

stopni alarmowych CRP; 

4) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na 

bezpieczeństwo teleinformatyczne; 

5) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla 

funkcjonowania Uczelni oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w 

sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 

6) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich 

wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; 

7) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości 

działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: 

a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów, 

b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich 

szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia; 

8) informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań Dział Spraw Obronnych. 

 

2. Zobowiązuje się Dział Usług Informatycznych do złożenia, do Działu Spraw 

Obronnych, raportu końcowego do godziny 9:00 dnia 1 lipca 2022 r. W przypadku zdarzeń 

nagłych obowiązuje raport doraźny do Działu Spraw Obronnych. 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

p.o. REKTORA 

 


