
       Zarządzenie nr 12 49/2013 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

w sprawie:     realizacji przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu  
                      poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP   
      

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 44 ust. 6 litery i Statutu 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz § 10 ust. 2 Regulaminu 
organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w związku  
z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach 
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. 

Na potrzeby realizacji przedsięwzięć określonych w ramach poszczególnych stopni 
alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwanych dalej „stopniami alarmowymi CRP”, w Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie wprowadza się celem służbowego wykorzystania: 

1)  „Moduły zadaniowe realizowane w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych”, stanowiące 
załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) „Moduły zadaniowe realizowane w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych CRP”, stanowiące 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. 

„Moduły zadaniowe” zawierają przedsięwzięcia oraz procedury ich realizacji dla 
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, określone  
w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r.  
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

§ 3. 

1. Wprowadzenie stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Akademii 
następuje w drodze decyzji Rektora. 

2. Treść załączników do Zarządzenia nr 12 Rektora  Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. udostępnia się jedynie osobom 
upoważnionym przez Rektora ASP w Krakowie. 

 § 4. 

Po wprowadzeniu stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP zobowiązuje się 
wykonawców wymienionych w „Modułowym zestawieniu zadań” do składania 
bieżących informacji o stanie realizacji zadań określonych dla danego stopnia 
alarmowego. 



§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem zadania powierzam Kanclerzowi. 

§ 6. 

Traci moc zarządzenie Nr. 77 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 
Krakowie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w 
Akademii w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

(-) prof. Stanisław Tabisz 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 


