Zarządzenie Nr 12/2009
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) i zał. nr 2 do zarządzenia
Nr 1/2009 Prezydenta Miasta Elbląg – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2 stycznia 2009r.
w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie
miasta Elbląg w 2009r. zarządza się, co następuje:
§1
Organem właściwym w sprawach utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest Rektor.
§2
W celu realizacji zadań dotyczących kierowania, administrowania i sprawowania zarządu
w sytuacjach kryzysowych, w czasie pokoju i zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa
państwa oraz wojny powołuje się Uczelniany Zespół Kierowania działaniami kryzysowymi,
zwany dalej „Zespołem Kierowania”.
§3
1. W skład Zespołu Kierowania wchodzą:
1) Kierownictwo:
 Rektor
 Prorektor ds. Rozwoju
 Prorektor ds. Kształcenia
2) Grupa Operacyjna (planistyczno-koordynująca):
 Kanclerz
 Dyrektorzy Instytutów
 Kwestor
 Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego
 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
3) Sekcja Logistyczno - Techniczna:
 Zastępca Kanclerza ds. gospodarczo-technicznych
 Dyrektor Biblioteki
 Zastępcy Dyrektorów Instytutów
 Kierownik Ośrodka Informatyki
 Kierownik Domów Studenckich
 Inspektor ds. bhp i ppoŜ.
2. Zespołowi Kierowania przewodniczy Rektor.

– kierownik grupy

– kierownik sekcji

§4
Zespół Kierowania rozwiązuje następujące problemy z zakresu planowania, administrowania
i sprawowania zarządu w sytuacjach kryzysowych:
1) kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem,
usuwaniem skutków zagroŜeń na terenie Uczelni;
2) realizuje zadania z zakresu planowania, polegające na opracowywaniu odpowiednich
procedur reagowania kryzysowego;
3) zapobiega sytuacjom kryzysowym poprzez przejmowanie nad nimi kontroli w drodze
zaplanowanych działań;
4) podejmuje stosowne przedsięwzięcia w celu odtworzenia infrastruktury lub przywrócenia
jej pierwotnego charakteru;
5) wykonuje przedsięwzięcia wynikające z planu operacyjnego funkcjonowania Uczelni.
§5
W skład Zespołu Kierowania mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Rektora.
§6
Zespół Kierowania zbierany jest na niezwłoczne posiedzenia w celu zapewnienia uzyskania
pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. Miejscem posiedzeń
i pracy Zespołu jest Sala Senatu w Rektoracie.
§7
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 29/2002 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 sierpnia
2002r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną.
§8
„Zespół Reagowania Kryzysowego”, o którym mowa w § 6 zarządzenia Nr 46/2007 Rektora
PWSZ w Elblągu z dnia 3 września 2007r. w sprawie wykonywania zadań obronnych, staje
się z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia Uczelnianym Zespołem Kierowania
działaniami kryzysowymi.
§9
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor
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