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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

ADOIL/AZOWA-0161/ZR-12-111/14 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 12 
z dnia 7 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 8 statutu SGH, w związku z art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.) oraz zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  

z dnia  6 stycznia 2014 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego  

w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyŜsze na 2014 r., zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące główne kierunki szkolenia obronnego w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie na 2014 r.: 

1) planowanie, organizacja i realizacja zadań operacyjnych określonych w Planie 

Operacyjnym Funkcjonowania Szkoły Głównej Handlowej; 

2) doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i pracowników realizujących 

zadania obronne, niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie realizacji zadań 

obronnych określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Szkoły Głównej 

Handlowej, w tym udział w ćwiczeniach działowych organizowanych przez 

MNiSW; 

3) doskonalenie praktycznych umiejętności obsady Stałego DyŜuru Uczelni 

realizującego zadania podczas podwyŜszania gotowości obronnej państwa; 
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4) doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i pracowników Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją szkoleń obronnych sprawuje Rektor. Za organizacyjne  

i merytoryczne przygotowanie szkoleń odpowiada kanclerz oraz kierownik 

Samodzielnej Sekcji ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych. 

§ 3 

Zobowiązuje się kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Planowania Operacyjnego  

i Ochrony Informacji Niejawnych do opracowania i sporządzenia Planu zamierzeń 

Samodzielnej Sekcji ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na 2014 r. oraz Planu szkolenia obronnego 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na 2014 r. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

                REKTOR 

 

 

           prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


