
ZARZĄDZENIE NR 1094 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 17 marca 2020 roku 

 

➢ w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Politechnice Białostockiej w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 Zarządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie organizacji wykonania zadań 

obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MNiSW 

z dnia 4 lutego 2019 r., poz. 13) oraz wytycznych do szkolenia obronnego w dziale administracji 

rządowej szkolnictwo wyższe i nauka w 2020 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące główne kierunki szkolenia obronnego w Politechnice Białostockiej, zwanej dalej 

„Uczelnią”, w 2020 roku: 

1) przygotowanie kadry kierowniczej i osób wykonujących zadania obronne do opracowania 

kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego oraz pozostałych dokumentów 

planowania obronnego w Zespole Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony i w jednostkach 

organizacyjnych Uczelni; 

2) doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej do wykonywania zadań obronnych zarówno w czasie 

stałej gotowości jak i podczas jej podwyższania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z ochronnych informacji niejawnych; 

3) doskonalenie umiejętności i zdolności pracowników Uczelni realizujących wykonanie zadań 

obronnych niezbędnej do wykonywania zadań zarówno w czasie stałej gotowości jak i podczas  

jej podwyższania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ochrony informacji niejawnych; 

4) podnoszenie umiejętności w kierowaniu, koordynowaniu i realizacji zadań obronnych poprzez 

organizację własnych ćwiczeń, treningów oraz udział w przedsięwzięciach szkoleniowych 

wyższego szczebla; 

5) utrzymywanie współpracy i wymiana informacji z miejscowymi organami administracji 

publicznej w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz występujących zagrożeń na terenie 

województwa podlaskiego; 

6) doskonalenie funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Rektora Politechniki Białostockiej 

w zakresie uruchamiania i przekazywania określonych zadań operacyjnych do realizacji 

w związku z wprowadzeniem wyższych stanów gotowości obronnej. 

§ 2 

Za wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi pracowników 

Zespołu Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

          

 


