
Zarz^dzenie Nr 46/2015 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 25 marca 2015r 

W sprawie powotania petnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 201 Or. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 182, poz. 1228) zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 . 

1. Powoluj^ Pana Kazimierza Zdziebko - Sekretarza Gminy Pacanow na pelnomocnika 
do spraw ochrony informacji w Urz^dzie Gminy Pacanow 

2. Pan Kazimierz Zdziebko spelnia warunki okreslone w art. 14 ust. 3 pkt. 3 i 4 wyzej 
wymienionej ustawy, to jest: 

a) uzyskal poswiadczenie bezpieczenstwa wydane przez Agencj? Bezpieczenstwa 
Wewn^trznego w Radomiu upowazniaj^ce do dost^pu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzul^ „POUFNE" na okres do 21.01.2025r 

b) odbyl szkolenie dla pelnomocnikow do spraw ochrony informacji niejawnych i 
uzyskal stosowne zaswiadczenie o przeszkoleniu wydane przez Agencj? 
Bezpieczenstwa Wewn^trznego w Warszawie. 

^̂ "̂  Zadania pelnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych okresla powolana na wst^pie 
niniejszego zarz^dzenia ustawa oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

§ 3 . 

Szczegolowy zakres czyrmosci okresla zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia 

§ 4 . 

Traci moc Zarz^dzenie Nr 53/03 Wojta Gminy Pacanow z dnia 5 listopada 2003r w sprawie 
powolania pelnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 

§ 5 . 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem powzi^cia. 



Zal^cznik Nr Ido 
Zarz^dzeniaNr 46/2015 
Wojta Gminy Pacanow 
zdnia 25 marca 2015r 

W sprawie powotania pelnomocnika 
do spraw ochrony informacji niejawnych 

Z A K R E S CZYNNOSCI 
PELNOMOCNIKA ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

w U R Z ^ D Z I E GMINY PACANOW 

1. Nadzor nad nadawaniem i znoszeniem klauzuli tajnosci ; 
2. Nadzor nad udost^pnianiem informacji niejawnych wyt^cznie osobom uprawnionym; 
3. Kontakt z wlasciw^ delegatur^ Agencji Bezpieczenstwa Wewn^trznego w przypadku 

sporu zwi^zanego z zawyzeniem lub zanizeniem klauzuU tajnosci ; 
4. Wspoldzialanie z kontroluj^cymi stan zabezpieczenia informacji niejawnych w 

Urz^dzie ; 
5. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych , w tym stosowanie srodkow 

bezpieczenstwa fizycznego; 
6. Zapewnienie ochrony systemow teleinformatycznych , w ktorych przetwarzane 

informacje niejawne; 
7. Zarzqdzanie ryzykiem bezpieczenstwa informacji niejawnych , w szczegolnosci 

szacowanie ryzyka; 
8. Co najmniej raz na trzy lata kontrola ochrony informacji niejawnych oraz 

przestrzegania przepisow o ochronie tych informacji, oraz raz na pi^c lat okresowego 
przegl^du materialow w celu ustalenia, czy spelniaj^ ustawowe przeslanki ochrony; 

9. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagaj^cego akceptacji kierownika jednostki 
organizacyjnej, instrukcji dotycz^cej sposobu i trybu przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzezone" w podleglych komorkach organizacyjnych oraz 
zakres i warunki stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego w celu ich ochrony; 

10. Udzial - CO 5 lat w szkoleniu uzupelniaj^cym prowadzonym przez ABW; 
11. Prowadzenie aktualnego wykazu osob zatrudnionych w jednostce organizacyjnej 

albo wykonujacych czyrmosci zlecone, ktore posiadaj^ uprawnienia do dost^pu do 
informacji niejawnych; 

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisow o 
ochronie informacji niejawnych zawiadamianie o tym kierownika jednostki 
organizacyjnej i podejmowanie niezwtocznych dzialah zmierzajqcych do 
wyjasnienia okolicznosci tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych 
skutkow; 

13. Nie rzadziej niz raz na 5 lat prowadzenie szkolen osob zatrudnionych lub 
wykonujacych czyrmosci zlecone w jednostce organizacyjnej; 

14. Wystawianie zaswiadczeh po przeprowadzonym szkoleniu w zakresie ochrony 
informacji niejawnych; 

15. Przygotowywanie kierownikowi jednostki do podpisania upowaznien uprawniaj^cych 
dost^p do informacji niejawnych oznaczonych klauzul^ „zastrzezone" ; 

16. Prowadzenie weryfikacji osob nowozatrudnionych w jednostce pod k^tem 
posiadanych uprawnieh dost^pu do informacji niejawnych; 

17. W zakresie bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych, w ktorych maj^ bye 
przetwarzane informacje niejawne, nadzor na stworzeniem procesu akredytacji 
bezpieczenstwa teleinformatycznego, w tym wyznaczenie Inspektora Bezpieczenstwa 
Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu ; 


