
ZARZĄDZENIE Nr 73/2013 
Rektora Pa ństwowej Wy ższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 19 wrze śnia 2013 roku 
zmieniaj ące zarządzenie w sprawie realizacji zada ń 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. 20 ust. 1 i 2, art. 21 
ust.4 i 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 si ę, co nast ępuje : 
§ 1 

W zarządzeniu nr 14/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 marca 
2011 r. w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych PWSZ w Koninie  
§ 1, § 2, § 3 i § 5.2 otrzymują brzmienie: 
„§ 1. Na koordynatora wszystkich działań związanych z wykonywaniem zadań obronnych w Uczelni 
wyznaczam dr Jerzego Jasińskiego – Prorektora PWSZ w Koninie. 
§ 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) dr Joanna Chojnacka – Gartner – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji 
2) dr Piotr Inerowicz – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia; 
3) dr Artur Zimny – Dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego; 
4) dr inż. Bogumiła Delczyk – Olejniczak – Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii 
Środowiska 
5) mgr Danuta Rakowska - p.o. Kanclerz; 
6) mgr Aleksandra Anczykowska - p.o. Kwestor               
7) mgr Wojciech Prałat- Radca prawny; 
8) mgr Katarzyna Piaskowska -Specjalista ds. Osobowych; 
9) mgr Jolanta Myślińska- Specjalista ds. Osobowych; 
10) mgr Anna Kruszyńska - Specjalista ds. administracyjnych; 
11) mgr Joanna Janicka - Specjalista ds. administracyjnych; 
12) mgr Ewa Szymańska - Specjalista ds. administracyjnych; 
13) inż. Robert Zawadziński – Specjalista ds. Informatyki; 
14) Zygmunt Daniłow – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – samodzielny referent  
ds. obronnych; 
§ 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 w PWSZ stały dyżur zwany dalej " Stałym Dyżurem Rektora". Na kierownika zespołu „Stałego 
Dyżuru Rektora” wyznaczam mgr Danutę Rakowską – p.o. kanclerza PWSZ w Koninie. 
§ 5.2 Do zniszczenia dokumentów niejawnych w kancelarii spraw obronnych wyznaczam komisję 
 w składzie: 
1) dr Jerzy Jasiński; 
2) inż. Robert Zawadziński; 
3) Zygmunt Daniłow. 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi rektora ds. ochrony informacji niejawnych. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

               /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

RADCA PRAWNY 

/-/Wojciech Prałat 



 


