
Zarządzenie Nr 03/2010 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 
 
 
w sprawie organizacji Stałego DyŜuru w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej                     

w Elblągu 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1 
zarządzenia Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 08 grudnia 2009 r. 
w sprawie utworzenia Systemu Stałych DyŜurów Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchomienia realizacji zadań operacyjnych, ujętych w Planie Reagowania Obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej i planach operacyjnych funkcjonowania w warunkach 
zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i wojny, organizuje się                            
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Stały DyŜur, zwany dalej 
„Stałym DyŜurem Uczelni”. 

 
2. Stały DyŜur Uczelni organizowany na potrzeby realizacji zadań podczas podwyŜszania 

gotowości obronnej państwa obejmuje: 
1) Całodobową słuŜbę dyŜurną; 
2) Punkty kontaktowe (w portierniach); 
3) DyŜury telefoniczne wyznaczonych osób. 

 
§ 2 

 
Miejsce, tryb pełnienia i zadania Stałego DyŜuru Uczelni, wykaz pełniących go osób oraz 
plan ich powiadamiania określa „Instrukcja Stałego DyŜuru Uczelni”, stanowiąca 
załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3 
 

1. Za organizację Stałego DyŜuru Uczelni, organizowanie szkoleń osób wyznaczonych do 
pełnienia dyŜuru oraz kierowanie jego działalnością odpowiada Kanclerz. 

 
2. Za zapewnienie wyposaŜenia osób pełniących Stały DyŜur Uczelni w niezbędne 

dokumenty, materiały biurowe, sprzęt do przechowywania dokumentacji, środki 
łączności i transportu, przydzielenie im pomieszczeń do pracy i odpoczynku oraz 
higieny osobistej, zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz zapewnienie 
wyŜywienia są odpowiedzialni: Zastępca Kanclerza ds. gospodarczo technicznych, 
Kwestor oraz Kierownik Ośrodka Informatyki. 

 
 
 



§ 4 
 

Decyzje o wprowadzeniu i odwołaniu Stałego DyŜury Uczelni podejmuje Rektor. 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 


