
Zarządzenie nr 151/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 1 września 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP w Uniwersytecie Medycznym 

we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu  

oraz Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie 

 

Na podstawie art. 23 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2022, poz. 

574 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 282 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązującego od dnia 01.09.2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30.11.2022 roku, 

do godz. 23:59, zarządzam: 

1) wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych; 

2) monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej; 

3) dokonanie sprawdzania dostępności usług elektronicznych; 

4) dokonanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów; 

5) systematyczne informowanie pracowników Uczelni o konieczności zachowania zwiększonej 

czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy; 

6) dokonanie przeglądu stosownych procedur związanych z wprowadzeniem stopni 

alarmowych CRP, w szczególności dokonanie weryfikacji posiadanej kopii zapasowej 

systemu teleinformatycznego; 

7) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 

systemów; 



8) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla 

funkcjonowania Uczelni oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w 

sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 

9) dokonać przeglądu dostępnych zapasów pod względem możliwości ich wykorzystania  

w przypadku zaistnienia ataku; 

10) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej 

pory nie objętych nadzorem; 

11) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania 

po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: 

a. dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów; 

b. przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich 

szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia; 

12) informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań pracowników Inspektoratu 

Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji. 

 

 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2022 

roku, od godz. 00:00, do dnia 30.11.2022 roku do godz. 23:59. 

 
 
 
 
 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
 
 
 
 
Otrzymują: 
według rozdzielnika  
MC 


