Zarządzenie Nr 35/2015
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 19 listopada 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Elblągu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 zarządzenia Nr
64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie
utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz.
MNiSW z 2010r. Nr 2, poz. 16 oraz z 2011r. Nr 2, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 03/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w PWSZ w Elblągu
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Stały Dyżur Uczelni jest dyżurnym zespołem operacyjnym uruchamianym w stanie
gotowości obronnej czasu kryzysu. Jest podstawowym elementem wspomagającym
kierowanie Uczelnią w czasie kryzysu i wojny.”
2) w ust. 2 uchyla się pkt 3.
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonowanie obsady Stałego Dyżuru Uczelni w stanie gotowości obronnej czasu
kryzysu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny określa
Instrukcja Stałego Dyżuru Uczelni, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
2. Instrukcja Stałego Dyżuru Uczelni podlega aktualizacji w przypadku zmian
w utworzonym Systemie Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
strukturze organizacyjnej Uczelni oraz w innych uzasadnionych przypadkach”.
3. Aktualizacja Instrukcji Stałego Dyżuru Uczelni polega na:
a) wprowadzeniu poprawek redakcyjnych do treści Instrukcji;
b) opracowaniu aneksu aktualizacyjnego do istniejącej Instrukcji, nie wymagającego
jego zatwierdzania;
c) opracowaniu nowej Instrukcji.
4. Aktualizacji opisanej w ust. 3 lit. a) – c) jednostka sporządzająca i wykonująca
dokument dokonuje samodzielnie.
5. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, podczas realizacji zadań szkoleniowych
i kontrolnych, Stały Dyżur Uczelni funkcjonuje według uzgodnionej i zatwierdzonej,
przez Rektora, procedury ćwiczebnej (treningowej).”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Za organizację, kierowanie działalnością i szkolenie Stałego Dyżuru Uczelni
odpowiada Rektor.
2. Pomieszczenia przeznaczone do pełnienia Stałego Dyżuru Uczelni wskazuje Rektor,
a przygotowuje je pod względem organizacyjnym, informatycznym i logistycznym Kanclerz.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

