
Zarządzenie Nr 29/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: realizacji ustawowych zadań AWF Warszawa w okresie od godz. 00.00 dnia 

11 lutego 2019 r. do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r. w związku z zarządzeniem 

przez Prezesa Rady Ministrów wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA oraz 

stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie miasta stołecznego 

Warszawy we wskazanym wyżej terminie 

 

                                                                        § 1 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz § 45 ust. 2 pkt 12 i ust. 3 Statutu 

AWF Warszawa, w wykonaniu zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 

r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (stopień ALFA) na terenie miasta stołecznego 

Warszawy od godz. 00.00 dnia 11 lutego 2019 r., do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r. oraz 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia 

alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie miasta stołecznego Warszawy od godz. 00.00 

dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r., a także pisma Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego BM.ZPO.262.2.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. postanawiam zapewnić 

ciągłość realizacji ustawowych zadań AWF Warszawa (zwanej tez dalej „Akademią”), w związku 

z wydaniem przez poprzez Prezesa Rady Ministrów zarządzeń, o których wyżej mowa, poprzez 

wykonanie w szczególności następujących zadań i czynności: 

1) będących w gestii Kanclerza AWF Warszawa:  

a) prowadzić przez służbę ochronną Akademii doraźną kontrolę miejsc oraz obiektów,             

w których przebywają grupy studentów; 

b) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem 

podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów; 

c) informować służbę ochronną w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie 

Akademii, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek 

innych oznak nietypowej działalności; 

2) będących w gestii Kierownika Centrum Informatycznego:  

a) zapewnić w trybie alarmowym dostępność personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 

systemów teleinformatycznych; 

b) sprawdzać aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i oceniać wpływ 

zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji               

i prognoz wydarzeń;  

c) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych,  

d) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej; 

e) sprawdzać dostępność usług elektronicznych; 

f) w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej; 

g) informować na bieżąco o naruszeniach bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej Zespół 

Stałego Dyżuru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

                                                                         § 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie od godz. 00.00 

dnia 11 lutego 2019 r., do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r. 

 

                                                                                           Rektor 

                                                   

                                  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


