
 

 

Zarządzenie nr 95/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 26 maja 2021 roku 
w sprawie powołania Zespołu Wsparcia i Koordynacji na wypadek zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  
oraz w innych sytuacjach kryzysowych 

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) i § 26 ust.1 Statutu Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 t.j.), 

zarządzenia nr 88/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach 

powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia nr 89/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

organizacji Systemu Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Przy Rektorze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwanym dalej 

„Rektorem” tworzy się Zespół Wsparcia i Koordynacji zwany dalej „Zespołem”, jako organ 

opiniodawczo-doradczy, właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania na polecenie 

Rektora działań podejmowanych na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny oraz w innych sytuacjach kryzysowych. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Prorektor ds. kadr i rozwoju, 

2) Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, 

3) Prorektor ds. nauki, 

4) Prorektor ds. studenckich i kształcenia, 

5) Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, 

6) Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, 

7) Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, 

8) Kanclerz 

9) Dziekan Wydziału Biologii, 
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10) Dziekan Wydziału Chemii, 

11) Dziekan Wydziału Fizyki, 

12) Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, 

13) Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 

14) Z-ca Kanclerza ds. logistyczno – administracyjnych , 

15) Z-ca Kanclerza ds. eksploatacji, 

16) Kwestor, 

17) Z-ca Kanclerza ds. inwestycji, 

18) Dyrektor Centrum Spraw Pracowniczych, 

19) Dyrektor Centrum Marketingu, 

20) Dyrektor Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM, 

21) Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego, 

22) Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 

23) Kierownik  Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

24) Kierownik Biura Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa                

Informacji, 

25) Główny specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, 

26) Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, 

27) Inspektor ds. ochrony radiologicznej, 

28) Kierownik Sekcji Administracyjno- Gospodarczej, 

29) Radca prawny, 

30) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

31) Lekarz zakładowy, 

32) Specjalista ds. ochrony obiektów, specjalista - Kierownik kancelarii materiałów                    

niejawnych, 

33) Kierownik Biura Rektora, 

34) Specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 

35) 2 referentów z uprawnieniami do dostępu do informacji niejawnych, 

36) skład osobowy Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza                 

w Poznaniu. 

3. W pracach Zespołu, za zgodą Rektora lub na jego zaproszenie mogą brać udział na 

prawach członka także inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne w sprawach związanych z dziedziną bezpieczeństwa i przeciwdziałania 

zagrożeniom. 

4. W przypadku nieobecności Rektora pracą Zespołu kieruje wyznaczony przez Niego 

zastępca albo członek Zespołu, w którego zakresie obowiązków - wynikającym  
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z kierowania danym Wydziałem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub  

z tytułu posiadania odpowiedniej wiedzy merytorycznej - pozostaje rodzaj zagrożenia lub 

zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

5. Zespół z polecenia Rektora może pracować w pełnym składzie lub, w zależności od 

okoliczności, stanu i stopnia zagrożenia w składzie ograniczonym określonym przez 

Rektora. 

6. Członkowie Zespołu mogą, za zgodą Rektora, wyznaczać do udziału w jego pracach 

swoich przedstawicieli. 

§2 

1. Do zadań Zespołu należy: 

1) merytoryczne wsparcie Rektora w zakresie przygotowania propozycji oraz sposobu 

użycia sił i środków niezbędnych do normalnego lub ograniczonego funkcjonowania 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wypadek zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w innych sytuacjach 

kryzysowych, 

2) doradzanie Rektorowi w zakresie koordynacji działań jednostek Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracy z innymi uczelniami oraz jednostkami 

zewnętrznymi administracji publicznej, służbami i instytucjami miasta Poznania  

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa  a także w innych sytuacjach 

kryzysowych, 

3) opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań z planów i działań 

podejmowanych lub wykonywanych w związku z realizacją przedsięwzięć zawartych 

w Planie Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu lub innych zadaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

4) opiniowanie potrzeb w zakresie finansowania zadań własnych i zleconych za 

pośrednictwem Systemu Stałych Dyżurów przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

5) uczestnictwo w rozwiązywaniu innych istotnych problemów związanych  

z zagwarantowaniem bezpieczeństwa funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu nie ujętych powyżej. 

2. Rektor określi w drodze odrębnego zarządzenia organizację i tryb pracy Zespołu, 

z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu  

i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach lub projektach będących 
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przedmiotem jego pracy. 

§3 

1. Miejscem pracy Zespołu będzie wydzielone pomieszczenie w Biurze Rektora, stanowiące 

główną lokalizację pełnienia Stałego Dyżuru Rektora, odpowiednio wyposażone  

w niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną, umożliwiającą sprawne i efektywne 

funkcjonowanie Zespołu. 

2. Dopuszcza się, na polecenie Rektora pracę Zespołu w zapasowej lokalizacji  

- zapasowym stanowisku kierowania, w siedzibie Biura Zarządzania Kryzysowego, 

Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. 

§4 

Osoby uczestniczące w pracach Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3  w przypadku prac 

związanych z dostępem do informacji niejawnych powinny posiadać stosowne upoważnienie 

lub poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające je do pracy z informacjami niejawnymi 

oraz stosować przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.). 

§5 

Traci moc zarządzenie nr 263/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Wsparcia  

i Koordynacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny oraz w innych sytuacjach kryzysowych. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                       REKTOR 

 

                                                   

                                                   Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 


