
 

 

 

Zarządzenie nr 69/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 10 marca 2021 r. 
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego 

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j. ze zm. ) i § 26 ust. 1. Statutu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 
372 t. j.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2334), zarządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań 
obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. 
MNiSW z dnia 04 lutego 2019 r., poz. 13), zarządzenia nr 64/2009 Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych 
Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW z dnia 04 maja 2010 r.,  
nr 2, poz.16 ze zm.), zarządzenia nr 291/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań 
obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące główne kierunki szkolenia obronnego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w 2021 roku: 

1) przygotowanie kadry kierowniczej, zespołów zadaniowych oraz pracowników  
realizujących zadania obronne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
jego Wydziałach i Filiach do sprawnego wypracowania i ujęcia zadań operacyjnych  
w kolejnej edycji zweryfikowanej i poprawionej dokumentacji planowania operacyjnego 
– Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu; 

 
2) kształtowanie nowych umiejętności przez kadrę kierowniczą, zespoły zadaniowe oraz 

pracowników realizujących zadania obronne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu poprzez system szkoleń teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość a tam, gdzie jest to niezbędne i uzasadnione, również 
praktycznych z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID -19 
oraz czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach i inicjatywach proobronnych 
realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej i służbami 
ratowniczymi; 
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3) doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu niezbędnej do wykonywania zadań obronnych zarówno w czasie stałej 
gotowości obronnej jak i podczas jej podwyższania; 
 

4)  podnoszenie świadomości potencjalnych zagrożeń w cyberprzestrzeni dla systemów 
 i sieci teleinformatycznych – w aspekcie pozamilitarnych przygotowań obronnych 
 wśród władz i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 

5) wdrażanie systemu on-boardingu na uczelni, w tym także w systemie edukowania 
pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na różnych szczeblach  
i na różnych stanowiskach z zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, 
zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych. 

 
6) harmonizowanie wybranych elementów systemu obronnego oraz prewencji 

antyterrorystycznej i zarządzania kryzysowego na uczelni, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań i przedsięwzięć własnych. 

 
                                                                    § 2 
 

Zakres tematyczny, treść zadań oraz sposób ich realizacji w ramach głównych kierunków 
szkolenia obronnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
w 2021 roku określa Plan Szkolenia Obronnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

                                                                 § 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                         Rektor             

                                                                                                        

                                                         Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


