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Zarządzenie  Nr  15/2021r. 

Dyrektora  Muzeum  Pomorza  Środkowego  w  Słupsku 

z dnia 14 kwietnia 2021r. 

 
w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 

Na podstawie § 12 ust. l Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego Uchwałą Nr 

420/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku, w związku z art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 742) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych wprowadza się „Plan ochrony informacji niejawnych w Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zobowiązuję pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku posiadających upoważnienie 

Dyrektora MPŚ W Słupsku do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” do zapoznania się 

z dokumentem, o którym mowa w § 1 oraz z „Instrukcją w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego w celu ich ochrony w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” wprowadzoną Zarządzeniem 

Dyrektora MPŚ w Słupsku nr 30/2018 z dnia 15 listopada 2018r. i do stosowania ustaleń w nich zawartych. 

 

§3 

Traci moc „Plan ochrony informacji niejawnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 08 maja 

2006r. 

 

§4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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