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ZARZADZeflEm/ —
STAROSTY.SLAWIENSKIEGO
z dnia
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Slawnie
Na podstawie art. 15 ust. 2; art. 34 ust. 2; art. 43 ust. 2, ust. 3 i ust. 5; art. 46 ; art. 52
ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarzadzam co
nastejnye:
§ 1. Dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Slawnie
powoluj? wyspecjalizowan^komork? organizacyjna^do spraw ochrony informacji niejawnych
- ,,Pion ochrony", ktora^ kieruje podlegaj^cy bezposrednio Staroscie Slawienskiemu
,,Pelnomocnik ochrony". Powoluj?, wchodzaj^ w sklad Pionu ochrony komork? zwana^
,,Kancelaria niejawna", w ktorej rejestrowane b?da^ materialy o klauzuli ,,poufne" oraz
materialy o klauzuli ,,zastrzezone" - wytworzone przez Wydzial Spraw Obywatelskich,
Spolecznych i Zdrowia.
§ 2. Do skladu pionu ochrony wyznaczam:
1. Pelnomocnik ochrony — Pan Edmund Burzynski.
2. Kierownik kancelarii niejawnej - Pan Piotr Oleksiak.
3. Inspektor bezpieczenstwa teleinformatycznego - Pan Edmund Burzynski.
§ 3. Na ,,Administratora systemu" - odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu
teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagan bezpieczenstwa przewidzianych
dla systemu teleinformatycznego - wyznaczam Pana Michala Jozefowicza.
§ 4. Zobowiajzuj? pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr do informowania
1) w trybie natychmiastowym pelnomocnika ochrony o zatrudnieniu w Starostwie
Powiatowym w Slawnie osoby przedstawiajajcej poswiadczenie bezpieczenstwa,
2) o zatrudnieniu na stanowisku, z ktorym moze lajczyc si? dostej) do informacji niejawnych
osoby przedstawiajaj^ej odpowiednie poswiadczenie bezpieczenstwa, w ci^gu 7 dni organ,
ktory wydal poswiadczenie bezpieczenstwa, oraz odpowiednio ABW lub SKW.
§ 5. Wprowadzam do stosowania ,,Instrakcj? dotyczacq. sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych - o klauzuli zastrzezone" oraz ,,Sposob i tryb przetwarzania
informacji niejawnych - o klauzuli poufne"
§ 6. W celu uniemozliwienia osobom nieuprawnionym dost?pu do informacji niejawnych
wyznaczam strefy ochronne:
1. Strefa administracyjna - wydzielona cz?sc II piejra bloku A siedziby Starostwa
Powiatowego w Slawnie , w ktorej znajduj^si? pomieszczenia nr 48, 48 a, 49 i 50.
2. Strefa bezpieczenstwa - znajdujajca si? wewnatrz strefy administracyjnej - obejmujajDa
pomieszczenia nr 48 i 48 a (kancelaria niejawna). Osoby, ktore mogq. przebywac
w strefie bezpieczenstwa okresla ,,Plan ochrony informacji niejawnych".
§ 5. Traci moc Zarzajdzenie Nr 10/09 Starosty Slawieriskiego z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Slawnie.

§ 6. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal. nr 1 do Zarzajdzenia Nr 17/11
Starosty Slawienskiego z dnia 3 marca
2011 r.

STAROSTA SLAWIEWSKI

•jciech Wisniowski
Slawno, dnia 3 Oi>

INSTRUKCJA DOTYCZACA SPOSOBUI TRYBU PRZETWARZANIA
INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI ,,ZASTRZEZONE"

1. Informacjom niejawnym nadaje si? klauzul? ,,ZASTRZEZONE", jesli nie nadano im
wyzszej klauzuli tajnosci, a ich nieuprawnione ujawnienie moze miec szkodliwy
wplyw na wykonywanie przez organy wladzy publicznej lub inne jednostki
organizacyjne zadan w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej,
bezpieczenstwa publicznego, przestrzegania praw niejasnosci wolnosci obywateli,
wymiaru sprawiedliwosci albo interesow ekonomicznych Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Klauzul? niejawnosci - ,,ZASTRZEZONE" przyznaje osoba, ktora jest uprawniona
do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niz dokument materialu.
3. Osoba , o ktorej mowa w punkcie 2, ponosi odpowiedzialnosc za przyznanie klauzuli
tajnosci.
4. Informacje niejawne, ktorym nadano klauzul? ,,ZASTRZEZONE" podlegaja^ochronie
w sposob okreslony w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli
tajnosci.
5. Osoba, o ktorej mowa w punkcie 2 moze okreslic dat? lub wydarzenie, po ktorych
nastapi zniesienie lub zmiana klauzuli tajnosci.
6. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajnosci ,,ZASTRZEZONE" 33, mozliwe wylajcznie po
wyrazeniu pisemnej zgody przez osob§, o ktorej mowa w punkcie 2 albo jej

przelozonego w przypadku ustania lub zmiany przeslanek , o ktorych mowa w punkcie
1.

7. Starosta Slawienski przeprowadza nie rzadziej niz raz na 5 lat przeglajd materialow
w celu ustalenia, czy spelniajq. ustawowe przeslanki ochrony.

8. Po zniesieniu

lub zmianie klauzuli tajnosci

,,ZASTRZEZONE"

podejmuje

si? czynnosci polegajajce na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materiatu
i poinformowanie o nich odbiorcow. Odbiorcy materialu, ktorzy przekazali
go kolejnym odbiorcom, sa^ odpowiedzialni za poinformowanie ich o zniesieniu lub
zmianie klauzuli tajnosci.

9. Zawyzanie lub zanizanie klauzuli tajnosci jest niedopuszczalne.

10. Dokumenty zawierajajce informacje niejawne o klauzuli ,,ZASTRZEZONE" wykonuja^
osoby posiadajajce wlasciwe poswiadczenie bezpieczenstwa - na Bezpiecznym
Stanowisku Komputerowym, posiadaja^cym akredytacj? Agencji Bezpieczenstwa
Wewnejrznego. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe znajduje si? w pomieszczeniu
nr 48 siedziby Starostwa Powiatowego w Slawnie.

11. Dokumenty

zawieraja^ce

informacje niejawne

zakwalifikowane

do

klauzuli

,,ZASTRZEZONE" ewidencjonuja^ przechowuja^ i wysylaja^ komorki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Slawnie zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia

2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

rozporzajdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114, poz. 765), rozporzajdzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania
materialow, umieszczania na nich klauzul tajnosci, a takze zmiany nadanej klauzuli
tajnosci (Dz. U. Nr 159, poz. 1069), rozporzajdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
29 wrzesnia 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia ,
wydawania i ochrony materialow zawieraja_cych informacje niejawne (Dz. U. Nr 200,
poz. 1650).

12. Kierownicy

komorek

organizacyjnych

Starostwa

Powiatowego

w

Slawnie

odpowiedzialni sq. za zorganizowanie w kierowanych przez siebie komorkach trybu
wytwarzania, przechowywania i wysylania dokumentow zawierajajcych informacje
niejawne zakwalifikowane do klauzuli ,,ZASTRZEZONE" zgodnie z przepisami w/w
aktow prawnych.

13. W komorkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Slawnie prowadzi
si? n/w

urzajdzenia ewidencyjne , zaewidencjonowane uprzednio w kancelarii

niejawnej Starostwa, ktorych wzory okreslaja^ zalajDzniki do rozporzajdzenia Rady
Ministrow

z dnia 1 czerwca 2010

r. w sprawie organizacji i fiinkcjonowania

kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 114, poz. 765):
•

dziennik ewidencji (zal. nr 3),

•

ksiajzk? dor?czeri przesylek miejscowych (zal. nr 5),

•

wykaz przesylek nadanych (zal. nr 6).

Do oznaczania dokumentow ( i innych nosnikow informacji)

zawieraja_cych

informacje niejawne, ktore zakwalifikowano do klauzuli ,,ZASTRZEZONE" - w
komorkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Slawnie stosuje si? symbole
literowe komorki organizacyjnej, ktore umieszcza
tajnosci ( np. w Wydz. Komunikacji i Drog

si? przed oznaczeniem klauzuli

KD Z - 1 / 08 ).

14. Sposob oznaczania dokumentow (i innych nosnikow informacji) zawierajajcych
informacje niejawne okresla rozporzajdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materialow, umieszczania na nich
klauzul tajnosci, a takze zmiany nadanej klauzuli tajnosci (Dz. U. Nr 159, poz. 1069).

IS.Materialy zawierajajce informacje niejawne oznaczone klauzula^ ,,ZASTRZEZONE"
komorki

organizacyjne

Starostwa

Powiatowego

w

Slawnie

wysylaja^

za posrednictwem ,,Poczty Polskiej" zgodnie z w/w przepisami.

16. W komorkach organizacyjnych

Starostwa Powiatowego w Slawnie -

osoba

wyznaczona do ewidencjonowania, przechowywania i wysylania dokumentow
(i

innych

nosnikow

informacji)

oznaczonych

klauzulq.

,,ZASTRZEZONE"

przechowuje te dokumenty w sposob uniemozliwiaj%cy ich nieuprawnione ujawnienie

( w szafach, skrzyniach, skrytkach itp. zamykanych na klucz , do ktorych nie
dostejiu inne osoby).

17. Kancelaria niejawna Starostwa Powiatowego w Stawnie ewidencjonuje, przechowuje
i

wysyla

dokumenty

,,ZASTRZEZONE"

(i

inne

adresowane

nosniki

informacji)

bezposrednio

do

oznaczone

Starosty

klauzula^

Slawienskiego

lub do Starostwa Powiatowego w Slawnie - bez wskazania w adresie okreslonej
komorki organizacyjnej oraz adresowane do Wydzialu Spraw Obywatelskich,
Spolecznych i Zdrowia.

18. Sposob

post^powania

z

przesylkami

zawierajajcymi

informacje

niejawne,

wplywajajsymi do Starostwa Powiatowego w Slawnie okreslono w ,,Instrukcji
post^powania Biura Obslugi Interesantow w przypadku otrzymania przesylki
opatrzonej klauzula^ niejawnosci", ktora^ posluguja^ si? pracownicy Biura Obslugi
Interesantow Starostwa Powiatowego w Slawnie.
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Zal. nr 2 do Zarzadzenia Nr .{
Starosty Slawienskiego z dnia 3
ZATWIERDZAM
STAR0STA SLAWIENSKI

ojciech Wisniowski

Stawno, dnia
SPOSOB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
O KLAUZULI ,,POUFNE"
1. Informacjom niejawnym nadaje si§ klauzul^ ,,POUFNE" jezeli ich nieuprawnione
ujawnienie spowoduje szkod^ dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ze:
1) utrudni prowadzenie bieza^cej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) utrudni realizacj^ przedsi^wzi^c obronnych lub negatywnie wplynie
na zdolnosc bojowa^ Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zakloci porzajdek publiczny lub zagrozi bezpieczenstwu obywateli;
4) utrudni wykonywanie zadan sluzbom lub instytucjom odpowiedzialnym
za ochron^ bezpieczenstwa lub podstawowych interesow Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) utrudni wykonywanie zadan sfuzbom lub instytucjom odpowiedzialnym
za ochron^ porzajlku publicznego, bezpieczenstwa obywateli lub sciganie
sprawcow przest^pstw i przest^pstw skarbowych oraz organom wymiaru
sprawiedliwosci;
6) zagrozi stabilnosci systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wplynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.
2. Klauzul^ tajnosci ,,POUFNE" nadaje osoba, ktora jest uprawniona do podpisania
dokumentu lub oznaczenia innego niz dokument materialu.
3. Osoba , o ktorej mowa w punkcie 2, ponosi odpowiedzialnosc za przyznanie
klauzuli tajnosci.
4. Informacje niejawne, ktorym nadano klauzul? ,,POUFNE" podlegaja^ ochronie
w sposob okreslony w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji

niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli
tajnosci.

5. Osoba, o ktorej mowa w punkcie 2 moze okreslic dat? lub wydarzenie, po ktorych
nastapi zniesienie lub zmiana klauzuli tajnosci.

6. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajnosci ,,POUFNE" sq. mozliwe wyla^cznie
po wyrazeniu pisemnej zgody przez osobe^ o ktorej mowa w punkcie 2 albo jej
przelozonego w przypadku ustania lub zmiany przeslanek , o ktorych mowa
w punkcie 1.

7. Starosta Slawiefiski przeprowadza nie rzadziej niz raz na 5 lat przeglaji materialow
w celu ustalenia, czy spelniaja^ustawowe przeslanki ochrony.

8. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajnosci ,,POUFNE" podejmuje si§ czynnosci
polegaja^ce

na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materialu

i poinformowanie o nich odbiorcow. Odbiorcy materialu, ktorzy przekazali
go kolejnym odbiorcom, sa^ odpowiedzialni za poinformowanie ich o zniesieniu
lub zmianie klauzuli tajnosci.

9. Zawyzanie lub zanizanie klauzuli tajnosci jest niedopuszczalne.

10. Dokumenty zawieraja^ce informacje niejawne o klauzuli ,,POUFNE" wykonujq.
osoby posiadajajce wlasciwe poswiadczenie bezpieczenstwa - na Bezpiecznym
Stanowisku Komputerowym, posiadajajcym akredytacj^ Agencji Bezpieczenstwa
Wewn^trznego.

Bezpieczne

Stanowisko

Komputerowe

do

wytwarzania

dokumentow o klauzuli ,,POUFNE" znajduje si? w pomieszczeniu nr 48 siedziby
Starostwa Powiatowego w Siawnie.

11. Dokumenty zawieraja^ce informacje niejawne zakwalifikowane do klauzuli
,,POUFNE" ewidencjonuje, przechowuje

i wysyla komorka organizacyjna

Starostwa Powiatowego w Siawnie o nazwie ,,KANCELARIA NIEJAWNA" zwana dalej ,,KancelariaJ' - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), rozporzajlzeniem

Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych

(Dz. U. nr 114, poz. 765), rozporzajdzeniem Prezesa Rady

Ministrow z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materialow,
umieszczania na nich klauzul tajnosci, a takze zmiany nadanej klauzuli tajnosci
(Dz. U. Nr 159, poz. 1069), rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 29
wrzesnia 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia ,
wydawania i ochrony materialow zawierajajcych informacje niejawne (Dz. U. Nr
200, poz. 1650).
12. Materialy zawierajajce informacje niejawne oznaczone klauzula^ ,,POUFNE"
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Slawnie wysyla za posrednictwem ,,Poczty
Polskiej" zgodnie z w/w przepisami.
13. Sposob postejrowania z przesylkami zawierajajcymi

informacje

niejawne,

wprywajajcymi do Starostwa Powiatowego w Slawnie okreslono w ,,Instrukcji
postejiowania Biura Obslugi Interesantow w przypadku otrzymania przesylki
opatrzonej klauzula^ niejawnosci", ktorq. posluguja^ si§ pracownicy Biura Obslugi
Interesantow Starostwa Powiatowego w Slawnie.
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