
Zarządzenie Nr 48/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 24 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i opracowania 

Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                        

w Elblągu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                        

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1 

Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw przygotowania i opracowania Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zwany dalej „Zespołem 

Zadaniowym”, w składzie: 

1)   Koordynator Zespołu – Kanclerz, 

2)   członkowie Zespołu   – Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego, 

       – Kierownik Działu Osobowego, 

       – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

       – przedstawiciele jednostek organizacyjnych Uczelni wyznaczeni  

          przez kierowników jednostek organizacyjnych. 
 

§ 2 

Ustala się następującą procedurę opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: 

1) część zasadniczą Planu i Tabelę realizacji zadań operacyjnych opracowuje 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w terminie do 15.09.2020 r.; 

2) karty realizacji zadań operacyjnych opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych 

wskazani jako koordynatorzy i realizatorzy zadań w terminie  

do 15.09.2020 r.; 

3) projekty wewnętrznych aktów prawnych, przewidzianych do wydania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, opracowuje Dział Prawno-

Organizacyjny w terminie do 11.09.2020 r. 
 

§ 3 

Plan Operacyjny Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

sporządza i wykonuje się w 2 egzemplarzach, jako dokument niejawny o klauzuli 

„zastrzeżone”, z zachowaniem układu tekstu planu określonego w Podręczniku Normalizacji 

Obronnej (PDNO-02-A075:2008), zatwierdzonego decyzją Nr 308/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 23 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. MON nr 13, poz. 166). Karty realizacji zadań 
i projekty aktów prawnych opracowuje się na podstawie Tabeli realizacji zadań. 

 

§ 4 

Zespół Zadaniowy funkcjonuje w terminie do 30 września 2020 r. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                                             Rektor 

 

                                                                                prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


