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Zarządzenie nr 100/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 lipca 2021 roku 
 

w sprawie włączenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa 

 
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z 4.5.2016) oraz § 25 pkt 3 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej „UPP”, funkcjonują kluczowe 
z punktu widzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego systemy informatyczne. 

2. W UPP oraz jego zakładach doświadczalnych osobą odpowiedzialną za kontakty  
w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest mgr inż. Tomasz Napierała. 

3. Rektor zgłasza osobę, o której mowa w ust. 2, Zespołom Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego działającym na poziomie krajowym, które prowadzone 
są przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministra Obrony Narodowej oraz 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy. 
 

§ 2 
1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za kontakty UPP w ramach krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa należy: 
1) przekazywanie na bieżąco komunikatów dotyczących zagrożeń i incydentów 

bezpieczeństwa w systemach informatycznych UPP do krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa; 

2) stałe odbieranie wiadomości e-mail i połączeń telefonicznych z centrum krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa; 

3) przesyłanie odpowiedzi na zapytania operatora krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa; 

4) pilne wdrażanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych 
UPP. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest uprawniona do: 
1) wglądu za pośrednictwem administratorów systemów informatycznych UPP  

w konfigurację systemów informatycznych; 
2) kontaktowanie się w pilnych sprawach (również po godzinach pracy) z osobami 

decyzyjnymi UPP, pracownikami Ośrodka Informatyki, pracownikami zakładów 
doświadczalnych. 

3. Pracownicy UPP oraz zakładów doświadczalnych zobowiązani są do współpracy  
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z osobą odpowiedzialną za kontakty  
z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
   Rektor 

              /-/   

         prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 


