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Zarządzenie nr 1/2021 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

 z dnia 21 stycznia 2021 r.  

 

w sprawie: opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lipca 2020 

roku w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w dziale kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2020 roku poz. 46) i Zarządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie opracowania 

planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKDNiS z 2020 roku 

poz. 15) oraz w oparciu o pismo nr MKiDN/Z-102/2020/JM z 29 grudnia 2020 roku w sprawie podjęcia 

prac nad opracowaniem nowego planu operacyjnego niniejszym zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W celu opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie, zwany dalej „planem operacyjnym” powołuję zespół w składzie: 

 

Przewodnicząca:    Rektor – prof. dr hab. Dorota Segda 

Zastępca Przewodniczącej:   Prorektor – dr hab. Beata Guczalska 

Zastępca Przewodniczącej:  Prorektor ds. Filii AST we Wrocławiu – prof. dr hab. Elżbieta 

Czaplińska-Mrozek 

Członkowie:  

Dziekan Wydziału Aktorskiego w Krakowie    – dr hab. Adam Nawojczyk 

Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu    – dr hab. Iwona Kempa 

Dziekan Wydziału Aktorskiego Filii AST we Wrocławiu  – dr hab. Bożena Klimczak 

Dziekan Wydziału Lalkarskiego               – dr hab. Ewelina Ciszewska 

Dziekan Wydziału Teatru Tańca     – dr hab. Monika Jakowczuk 

Kanclerz        – mgr Franciszek Gałuszka 

Zastępca Kanclerza Filii AST we Wrocławiu    – mgr Katarzyna Kostenko 

Kwestor        – mgr Barbara Sztraub 

Dyrektor Biura Obsługi AST Filii w Bytomiu    – mgr Urszula Petrymusz 

Specjalista ds. obronnych, informacji niejawnych  

i zarządzania kryzysowego, pełnomocnik ds. ochrony  

informacji niejawnych       – mgr inż. Jarosław Janasz 

Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego   – mgr Krzysztof Opalski 

Główna specjalistka ds. osobowych     – mgr Joanna Szewczyk 

Główna specjalistka ds. nauki i rozwoju naukowego   – mgr Ewa Gawłowska 

Administrator systemu informatycznego   – mgr Witold Stępień 

Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego  – lic. Krystian Krajewski 

 



 

§ 2 

Wyżej wymieniony zespół zobowiązuję do przestrzegania następujących terminów: 

1. Przygotowanie projektu planu operacyjnego do uzgodnienia z Dyrektorem Biura Dyrektora 

Generalnego w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do 1 września 2021 roku. 

2. Zakończenie ostateczne prac nad planem operacyjnym do 10 września 2021 roku. 

3. Uzgodnienie planu operacyjnego z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do 30 września 2021 roku. 

4. Przedstawienie planu operacyjnego do zatwierdzenia Ministrowi Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu nastąpi w terminie określonym przez Ministra. 

 

§ 3 

1. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do nadzoru procesu opracowania 

planu operacyjnego zapewniającego prowadzenie prac w trybie niejawnym, tj. z zachowaniem 

przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742) i wszelkich prac związanych z tą problematyką. 

2. Zobowiązuję wszystkie osoby biorące udział w procesie opracowania planu operacyjnego do 

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

3. Zobowiązuję wszystkie ogniwa organizacyjne Uczelni do udzielenia powołanemu zespołowi 

wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji niezbędnych do opracowania planu 

operacyjnego. 

 

§ 4 

1. Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni wykazanych w załączniku „Tabela 

realizacji zadań operacyjnych” do opracowanego planu operacyjnego  zobowiązuję do 

sporządzenia kart realizacji zadań operacyjnych do dnia 28 lutego 2022 roku. 

2. Wzór karty realizacji zadania operacyjnego określony został w załączniku do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania 

zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji 

rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. poz. 1599, Dz. U. z 2007 r. poz. 1426 

oraz Dz. U. z 2019 poz. 1549). 

3. Specjalistę do spraw obronnych, informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego zobowiązuję 

do przeprowadzenia szkolenia w zakresie sporządzania kart realizacji zadań operacyjnych  

z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w terminie do dnia 31 października 

2021 roku. 

 

§ 5 

Zgodnie z § 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lipca 2020 r.  (Dz. 

Urz. MKiDN z 2020 roku poz. 46) po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

nowego planu operacyjnego, jeden egzemplarz dotychczasowego planu operacyjnego, wykonanego na 

podstawie Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. należy 

zarchiwizować w Archiwum Uczelni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych oraz przepisów Instrukcji Kancelaryjnej Akademii Sztuk Teatralnych im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 

 

§ 6 

Treść Zarządzenia udostępnia się jedynie osobom wymienionym w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 57/2020 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego 

w Krakowie z dnia 19 października 2020 roku w sprawie opracowania nowego planu operacyjnego 

funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  

w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 

 

§ 8 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 


