
R.021.20.2021        

Zarządzenie Nr 95/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 17 września 2021 roku 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 

 
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U z 2019 r. 

poz. 742), § 41 ust. 2 i § 44 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz § 2 ust. 2 pkt 3 

Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

§1. 

1. Powołuje się Pana Roberta Kwaśniewskiego na Pełnomocnika ds. ochrony informacji 

niejawnych.  

2. Zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określa Regulamin 

Organizacyjny Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz Instrukcja 

dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego w celu zapewnienia ich ochrony stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia 

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, a także ustawa z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

 

§2. 

1. Powołanie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, ustala się na czas 

nieokreślony, od dnia 1 października 2021 r. 

2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku utraty cech, które pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych musi spełniać zgodnie z ustawą o ochronie informacji 

niejawnych. 

3. Wymagane jest, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie informacji niejawnych, poddanie 

się przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych kolejnemu postępowaniu 

sprawdzającemu, które warunkować będzie uzyskanie następnego poświadczenia 

bezpieczeństwa.  



4. Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być podjęte co najmniej na 6 miesięcy  

przed terminem ważności poświadczenia bezpieczeństwa. 

5. Powołanie może być odwołane w każdym czasie w trybie określonym dla powołania. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2021 roku. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


