
ZARZĄDZENIE Nr  53 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 31 października 2018 r. 

 

w sprawie powołania  Zespołu  Reagowania Kryzysowego  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
  Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”               

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668) zarządza się co następuje: 

 

 

  
§ 1 

 

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem Uczelni powołuję Zespół 

Reagowania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem”. 

 

 § 2 

 

1. Zespół jest organem opiniodawczo – doradczym Rektora Uczelni, doraźnie rozwijanym             

w przypadku: 

1) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej; 

2) wystąpienia sytuacji kryzysowej; 

3) wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie 

wojny; 

4) wprowadzeniu stopnia alarmowego określonego na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy                      

o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Zespół Reagowania Kryzysowego bezpośrednio podlega Rektorowi Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

 

§ 3 

 

1. W skład Zespołu wchodzą:  

1)  Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni;  

2)  Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej; 

3)  Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki; 

4)  Kanclerz; 

5)  Zastępca Kanclerza; 

6)  Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego; 

7)  Kierownik Działu Logistyki; 

8)  Kierownik Działu Spraw Pracowniczych; 

9)  Kierownik  Sekcja ds. BHP i Ochrony P.POŻ; 

10) Kierownik Działu Technicznego; 

11) Kierownik Uczelnianego Centrum Informatyki; 

12) Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej. 

2. Funkcję Kierownika Zespołu pełni Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, w razie jego 

nieobecności lub koniczności zastępowania Rektora – Rektor lub Prorektor ds. Organizacji        

i Rozwoju Uczelni wyznacza kierownika Zespołu. 

3. Do Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą zostać włączeni na stałe lub doraźnie inni 

pracownicy Uczelni. 

 

 

 



 

§ 4 

 

1. Do zadań Kierownika  Zespołu należy: 

1)   zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

2)   określanie zadań do wykonania przez członków Zespołu; 

3)   kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz; 

4)   przedstawianie Rektorowi do akceptacji propozycji działań i dokumentów opracowanych 

przez Zespół; 

5)   informowanie Rektora o aktualnej sytuacji i możliwości wystąpienia zagrożeń; 

2. W szczególnych sytuacjach Kierownik Zespołu w porozumieniu z Rektorem może zarządzić 

wprowadzenie dyżurów całodobowych dla poszczególnych członków Zespołu.   

3. Do zadań Zespołu należy: 

1)   dokonywanie analizy i oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Uczelni; 

2)   przedstawianie Rektorowi wniosków z przeprowadzonej analizy i propozycji działań                    

w sytuacji zagrożenia lub sytuacjach kryzysowych; 

3)   koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie spraw obronnych realizowanych 

przez   Uczelnię; 

4)   realizacja zadań wynikających z  Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu  

Przyrodniczego w Lublinie (POF UP),  które przewidziane są do wykonania w czasie 

podwyższonej gotowości obronnej państwa, w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

5)   utrzymywanie stałej współpracy z terenowymi organami administracji państwowej                    

i samorządowej oraz bezpieczeństwa publicznego; 

6)    przygotowanie dla pracowników Uczelni zadań i  przedsięwzięć wynikających                              

z Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku. 

  

§ 5 

 

W pracach Zespołu związanych z dostępem do informacji niejawnych mogą brać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

§ 6 

 

Traci moc zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 czerwca 

2012 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie. 

 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R 

 

 

PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 

 


