
ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 15 marca 2011 roku 

 
 

w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych  
w PWSZ w Koninie 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.) oraz art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 
U. Nr 182, poz. 1228),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r.   w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 152, poz.1599.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  21 września 2004 r.        
w sprawie gotowości obronnej państwa  
 
             zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Na koordynatora wszystkich działań związanych z wykonywaniem zadań obronnych             
w Uczelni wyznaczam mgr Zdzisława Dębowskiego –Kanclerza PWSZ. 

§ 2 

W celu aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny” wyznaczam zespół w składzie: 

 1)  inż. Józef Kujawa - kierownik Obsługi Obiektów; 
 2)  mgr Robert Zawadziński – kierownik Działu Informatyzacji; 
 3)  mgr Aleksandra Orlikowska  - specjalista ds. osobowych; 
4) Zygmunt Daniłow – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – samodzielny  
      referent ds. obronnych; 
 5)  Piotr Bryś - referent ds. technicznych. 

§ 3 

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zadań operacyjnych, ujętych w „Planie operacyjnego funkcjonowania 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” tworzy się Stały Dyżur w Zamiejscowym 
Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku zwany dalej " Stałym Dyżurem 
Rektora PWSZ" w składzie: 

1) Piotr Bryś – referent ds. technicznych – odpowiedzialny za organizację „Stałego Dyżuru 
Rektora PWSZ” w Turku; 
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2) mgr Michał Mękarski -  referent ds. administracyjnych; 
3) mgr Joanna Bartczak  - samodzielny referent ds. administracyjno – studenckich; 
4) Jolanta Jesiołowska    -  referent ds. administracyjnych. 

§ 4 

1. Likwiduje się  kancelarię tajną w PWSZ w Koninie. 

2. W celu właściwej ochrony informacji niejawnych w Uczelni tworzy się  kancelarię spraw 
obronnych, która zapewnia prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli 
„ZASTRZEŻONE”. 

3. Dokumenty niejawne przechowywane w kancelarii tajnej pozostają w dyspozycji   
kancelarii spraw obronnych. 

4. Za przetwarzanie i przechowywanie dokumentów niejawnych w kancelarii odpowiada 
Zygmunt Daniłow – pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych – 
samodzielny referent ds. obronnych. 

§ 5 

1. Dokumenty niejawne nie będące materiałami archiwalnymi i nie posiadające wartości 
praktycznej oraz nieaktualne dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. 
2. Do zniszczenia dokumentów niejawnych w kancelarii spraw obronnych wyznacza się 
komisję w składzie: 

1) dr Jerzy Jasiński; 
2) mgr Zdzisław Dębowski; 
3) mgr Robert Zawadziński; 
4) Zygmunt Daniłow. 

3. Komisyjne zniszczenie materiałów dokumentowane jest w protokole zniszczenia. 

§ 6 

Pełnomocnik ochrony PWSZ wykona: 

1) Aktualny wykaz osób zatrudnionych w PWSZ, które posiadają uprawnienia do 
dostępu do informacji niejawnych; 

2) Plan ochrony informacji niejawnych w PWSZ; 
3) Instrukcję sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone”; 
4) Dokona przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki 

ochrony zgodnie z nowa Ustawą; 
5) Przeprowadzi szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych z osobami, które 

posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych – wydać stosowne 
zaświadczenia, odbierając od szkolących oświadczenie o zapoznaniu się  
z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 
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§ 7 

1. Wymienionych niżej pracowników PWSZ upoważniam do pracy na stanowiskach 
związanych  z dostępem  do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”: 

1) inż. Józef Kujawa – kierownik Obsługi Obiektów; 
2) inż. Błażej Gorzkowski – specjalista ds. informatyki; 
3) Piotr Bryś– referent ds. technicznych; 

4)   Wiesława Wrzesińska – specjalista ds. administracyjnych. 

2. Dla wyżej wymienionych osób pełnomocnik ochrony PWSZ przeprowadzi szkolenie z 
zakresu ochrony informacji niejawnych. 
z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).  

§ 9 

Wszelkich wyjaśnień w zakresie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych   
w PWSZ udziela pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych. 

§ 10 

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi rektora ds. ochrony informacji 
niejawnych.   

§ 11 

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych PWSZ zobowiązani są zapoznać  
z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.  

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
 
 
 
 
                                                                                                 REKTOR   
 

/-/prof. nadzw. dr hab.  Wojciech Poznaniak 
 
 
RADCA PRAWNY        
/-/ Wojciech Prałat       
 
 


