
Zarządzenie Nr 44/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie: utworzenia stałego dyżuru

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie 
gotowości  obronnej  państwa  (Dz.  U.  Nr  219,  poz.  2218),  w  celu  zapewnienia  ciągłości 
przekazywania  decyzji  organów  uprawnionych  do  uruchamiania  realizacji  zadań  ujętych  w 
„Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej” zarządzam:

§ 1

1. Utworzyć  stały  dyżur  uczelniany w budynku  warsztatów technicznych,  w pomieszczeniach 
Zespołu  Spraw Obronnych  w Warszawie  i  w budynku  głównym,  w pomieszczeniu  nr  118 
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

2. Do  pełnienia  stałego  dyżuru  wyznaczyć  pracowników  posiadających  poświadczenie 
bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę 
służbową i państwową oznaczoną klauzulą „poufne”.

3. Do stałego dyżuru wydzielić:
1) do pełnienia funkcji dyżurnego:

z Zespołu Spraw Obronnych - dwie osoby,
2) na pomocników dyżurnego:

a) z Wydziału Wychowania Fizycznego - dwie osoby,
b) z Wydziału Rehabilitacji - dwie osoby,
c) z Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego - dwie osoby,
d) z Biblioteki Głównej - dwie osoby,
e) z Centrum Informatycznego - dwie osoby,
f) z Administracji - dwie osoby.

4. Do zadań stałego dyżuru należy:
1) uruchamianie  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  procedur 

związanych  z  podwyższaniem stanów gotowości  obronnej  państwa w dziale  administracji 
rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe,

2) przekazywanie  Rektorowi  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  zadań 
przesłanych od stałego dyżuru w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
uruchamiania  procedur  wynikających  z  Planu  Operacyjnego  Funkcjonowania  Działu 
Administracji Rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe,

3) powiadamianie członków kierownictwa Akademii, kierowników komórek organizacyjnych o 
decyzjach Ministra w sprawie uruchamiania realizacji zadań operacyjnych,

4) zbieranie informacji od właściwych komórek organizacyjnych Akademii o stanie realizacji 
zadań operacyjnych,

5) przekazywanie  do stałego dyżuru  Ministra  informacji  o stanie  sił  uruchamianych  podczas 
podwyższania gotowości obronnej państwa,

6) przekazywanie do stałego dyżuru Ministra  o ustalonej  porze informacji  o stanie  realizacji 
zadań  operacyjnych  wynikających  z  Planu  Operacyjnego  Funkcjonowania  Akademii 
Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
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§ 2

Dziekanów Wydziałów, Dyrektora Biblioteki Głównej, Kierownika Centrum Informatycznego, 
Kanclerza i Głównego Specjalistę do spraw obronnych zobowiązuję do:
1) wyznaczenia osób do stałego dyżuru zgodnie z wymogami § 1 pkt. 2 i 3,
2) przeszkolenia osób, wyznaczonych na określone stanowiska w składzie stałego dyżuru,
3) zapewnienia  obiegu  informacji  stanowiących  tajemnicę  służbową i  państwową zgodnie  z 

przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 3

Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego zobowiązuję ponadto do:
1) wyposażenia stałego dyżuru w niezbędne dokumenty,  komputer z dostępem do internetu i 

drukarką, urządzenie faksujące, telefon z różnymi opcjami łączenia, odbiornik telewizyjny i 
radiowy,

2) zapewnienia zmianie dyżurnej warunków do odpoczynku i bezpłatnego żywienia.

§ 4

Kanclerza Akademii zobowiązuję ponadto do:
1) wyposażenia stałego dyżuru w odbiornik telewizyjny,
2) przydzielenia  do  dyspozycji  dyżurnego  stałego  dyżuru,  kierowcy  z  pojazdem do  obsługi 

transportowej,
3) zapewnienia zmianie dyżurnej warunków do odpoczynku i bezpłatnego żywienia.

§ 5

Głównego  Specjalistę  do  spraw  obronnych  zobowiązuję  do  opracowania  „Instrukcji  Stałego 
Dyżuru Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego”.

§ 6

Stały Dyżur w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego utworzyć według zasad 
określonych w niniejszym zarządzeniu, dokumentację aktualizować na bieżąco i przechowywać w 
Kancelarii Tajnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  9/2006/2007  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru.

REKTOR

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska - Fiszer
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