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Zarządzenie Nr 30/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku 

z dnia 16 lutego 2021 roku 

 

w sprawie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku oraz art. 43 ust. 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 742)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się wyłącznie do użytku wewnętrznego ,,Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków 

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu zapewnienia ich ochrony” stanowiącą 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej Instrukcją.  

 

§ 2. 

Uwierzytelnioną kopię Instrukcji udostępnia się jedynie osobom w niej określonym.  

 

§ 3. 

Wyznacza się Pana Jarosława Strusia – pracownika PUZ we Włocławku na funkcję 

administratora ASK, o którym mowa w Instrukcji. 

 

§ 4. 

Wyznacza się Pana Roberta Kwaśniewskiego – pracownika PUZ we Włocławku na funkcję 

inspektora ASK, o którym mowa w Instrukcji. 

§ 5. 

Po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wytwarzanie dokumentów 

zawierających informacje oznaczone klauzulą ,,zastrzeżone” odbywać się może tylko w sposób  

i z zachowaniem trybu określonego w Instrukcji. 

 

 



§ 6. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu oraz pełnomocnikowi 

do spraw ochrony informacji niejawnych/kandydatowi na pełnomocnika ochrony informacji 

niejawnych, któremu Rektor powierzył, na czas oznaczony, wykonywanie niektórych zadań 

określonych w ustawie dla pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, przy czym: 

a) Dyrektorowi Administracyjnemu w zakresie podjęcia odpowiednich działań w celu 

sukcesywnego wdrożenia Instrukcji, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wejście 

w życie niniejszego zarządzenia, a w szczególności: 

 uzupełnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego przewidzianych w 

Instrukcji  dla pomieszczeń należących do strefy ochronnej i ich wyposażenia; 

 uzupełnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego odpowiadającego wymaganiom 

określonym w Instrukcji dla budowy ASK; 

 wprowadzenia ewentualnych zmian w zasadach pracy służby ochrony odnoszących 

się do wymagań określonych w Instrukcji i związanych z udziałem tej służby w ich 

realizacji, 

b) Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych/kandydatowi na pełnomocnika 

ochrony informacji niejawnych, któremu Rektor powierzył, na czas oznaczony, 

wykonywanie niektórych zadań określonych w ustawie dla pełnomocnika ochrony 

informacji niejawnych w zakresie podjęcia odpowiednich działań w celu sukcesywnego 

wdrożenia Instrukcji w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wejście w życie 

niniejszego zarządzenia, wykonywanie Instrukcji, a także sprawowanie merytorycznego 

nadzoru nad przestrzeganiem wszystkich wymagań i procedur określonych w Instrukcji. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

Państwowej Uczelni  Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 

 


