
ZARZĄDZENIE NR 96/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 15 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz dostosowania przepisów o ochronie 
informacji niejawnych, zatwierdzam i wprowadzam do użytku służbowego:

1. Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Konopiska, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„poufne”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Instrukcję dotyczącą sposobu organizacji i funkcjonowania Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Gminy 
Konopiska, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zasady postępowania z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” w stanach 
nadzwyczajnych w Urzędzie Gminy Konopiska, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników urzędu do stosowania ustaleń zawartych w planie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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                                                                                 Zał�cznik nr 1 do Zarz�dzenia nr 96/2017 
                                                                                      Wójta Gminy Konopiska z dnia 19.09.2017 r. 

Z A T W I E R D Z A M:    

PLAN OCHRONY INFORMACJI 
NIEJAWNYCH

W URZ�DZIE  

GMINY KONOPISKA

     OPRACOWAŁ: 

Pełnomocnik ds. Ochrony  

Informacji Niejawnych 

�
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SPIS TRE�CI

I. AKTY PRAWNE ZWI�ZANE Z OCHRON� INFORMACJI NIEJAWNYCH� ��

II. OCENA ZAGRO�E� ZEWN�TRZNYCH I WEWN�TRZNYCH� ��

III. PRZEDMIOT OCHRONY� ��

IV. SZACOWANIE RYZYKA� ��

V. EWIDENCJA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH� ���

VI. ZABEZPIECZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH� ���

VII. DOST�P DO INFORMACJI NIEJAWNYCH  OZNACZONYCH KLAUZUL� „POUFNE” LUB 

„ZASTRZE�ONE� ���

VIII. KANCELARIA NIEJAWNA� �	�

IX. POST�POWANIE Z PRZESYŁKAMI� ���

X. OBOWI�ZKI PRACOWNIKA KANCELARII NIEJAWNEJ� ���

XI. ZAKRES UDOST�PNIANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH� ���

XII. ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH� 
��

XIII. WYKONYWANIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPRZ�TU 

KOMPUTEROWEGO� 
��

XIV. GROMADZENIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJ�CYCH INFORMACJE NIEJAWNE� 
��

XV. OZNACZANIE, NADAWANIE, ZMIANA I ZNOSZENIE KLAUZULI NIEJAWNO�CI MATERIAŁOM 

NIEJAWNYM� 
��

XVI. OKRESY OCHRONNE� 
	�

XVII. KOPIE, ODPISY, WYPISY, WYCI�GI LUB TŁUMACZENIA� 
��

XVIII. ZASADY DOST�PU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH� 
��

XIX. NADZÓR W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH� ���

XX. ODPOWIEDZIALNO�� KARNA, DYSCYPLINARNA I SŁU�BOWA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O 

OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH� ���

XXI. ARCHIWIZOWANIE, GROMADZENIE I NISZCZENIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH� ���

XXII. PRZECHOWYWANIE KLUCZY I PIECZ�CI� �
�

•  ZAŁ�CZNIKI  DO  PLANU  
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ZAŁ�CZNIK Nr 1 
Szacowanie ryzyka i poziomu zagro�e� zwi�zanych z dost�pem osób nieuprawnionych do 
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrze�one” lub ich utrat�. 

ZAŁ�CZNIK Nr 2 
Oznaczanie materiałów niejawnych. 

ZAŁ�CZNIK Nr 3 
Wzór o�wiadczenia o zapoznaniu z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

ZAŁ�CZNIK Nr 4 
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

ZAŁ�CZNIK Nr 5 
Wzór upowa�nienia uprawniaj�ce dost�p do informacji niejawnych oznaczonych klauzul�
„zastrze�one”. 

ZAŁ�CZNIK Nr 6 
Wzór zgody na udost�pnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” osobie, wobec której 
wszcz�to post�powanie sprawdzaj�ce. 

ZAŁACZNIK Nr 7 
Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podło�eniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego 
w urz�dzie. 

ZAŁACZNIK Nr 8 
Instrukcja post�powania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
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� DZIENNIK USTAW z 2016 r., poz. 1167 z pó�n. zm.          
Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.; 

� DZIENNIK USTAW z 2017 r., poz. 1558. 
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� DZIENNIK USTAW z 2012 r., poz. 683 z pó�n. zm. 
Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie �rodków bezpiecze�stwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych;

� DZIENNIK USTAW z 2015 r., poz. 220. 
Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów po�wiadcze�
bezpiecze�stwa; 

� DZIENNIK USTAW z 2015 r., poz. 205. 
Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów za�wiadcze�
stwierdzaj�cych odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu 
rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencj� Bezpiecze�stwa Wewn�trznego lub 
Słu�b� Kontrwywiadu Wojskowego;

� DZIENNIK USTAW z 2011 r., nr 159, poz. 948. 
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� DZIENNIK USTAW z 2011 r., nr 271, poz. 1603.
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� DZIENNIK USTAW z 2011 r., nr 288, poz. 1692. 
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� DZIENNIK USTAW z 2011 r., nr 93, poz. 541. 
Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania 
i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych. 
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I. DEFINICJE W ROZUMIENIU PLANU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH: 

Informacjom niejawnym nadaje si� klauzul� „poufne”, je�eli ich nieuprawnione ujawnienie 
spowoduje szkod� dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, �e: 

1) utrudni prowadzenie bie��cej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) utrudni realizacj� przedsi�wzi�� obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolno�� bojow� Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) zakłóci porz�dek publiczny lub zagrozi bezpiecze�stwu obywateli; 
4) utrudni wykonywanie zada� słu�bom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochron�

bezpiecze�stwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) utrudni wykonywanie zada� słu�bom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochron� porz�dku 

publicznego, bezpiecze�stwa obywateli lub �ciganie sprawców przest�pstw  
i przest�pstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwo�ci; 

6) zagrozi stabilno�ci systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 

Informacjom niejawnym nadaje si� klauzul� „zastrze�one”, je�eli nie nadano im wy�szej klauzuli 
tajno�ci, a ich nieuprawnione ujawnienie mo�e mie� szkodliwy wpływ na wykonywanie przez 
organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zada�  
w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpiecze�stwa publicznego, przestrzegania 
praw i wolno�ci obywateli, wymiaru sprawiedliwo�ci albo interesów ekonomicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) r�kojmia zachowania tajemnicy – jest to zdolno�� osoby do spełnienia ustawowych 
wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym 
ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia post�powania sprawdzaj�cego;

2) dokumentem - jest ka�da utrwalona informacja niejawna;
3) materiałem - jest dokument lub przedmiot jak te� chroniony jako informacja niejawna 

przedmiot lub dowolna jego cz���; 
4) jednostk� organizacyjn� - jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie 

informacji niejawnych;
5) systemem teleinformatycznym - jest system w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn� (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
6) sieci� teleinformatyczn� - jest organizacyjne i techniczne poł�czenie systemów 

teleinformatycznych;
7) akredytacj� bezpiecze�stwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu lub sieci 

teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania 
informacji niejawnych, na zasadach okre�lonych w ustawie;
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8) dokumentacj� bezpiecze�stwa systemu lub sieci informatycznej - s� Szczególne Wymagania 
Bezpiecze�stwa oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji danego systemu lub sieci 
teleinformatycznej, sporz�dzone zgodnie z zasadami okre�lonymi w ustawie.

9) ryzykiem – jest kombinacja prawdopodobie�stwa wyst�pienia zdarzenia niepo��danego  
i jego konsekwencji;

10) szacowaniem ryzyka – jest cało�ciowy proces analizy i oceny ryzyka;
11) zarz�dzaniem ryzyka – s� skoordynowane działania w zakresie zarz�dzania bezpiecze�stwem 

informacji, z uwzgl�dnieniem ryzyka;
12) kancelaria niejawna – wydzielone, wyodr�bnione pomieszczenie przeznaczone do 

ewidencjonowania, opracowywania i przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych 
klauzul� „poufne”;

13) pracownik kancelarii niejawnej – osoba wyznaczona przez kierownika jednostki do 
prowadzenia kancelarii niejawnej;

14) informatyczny no�nik danych – nale�y przez to rozumie� materiał słu��cy do zapisywania, 
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;

15) dokument  elektroniczny – nale�y przez to rozumie� dokument przetwarzany  
w systemie teleinformatycznym podlegaj�cy rejestracji w odpowiedniej ewidencji przed 
przekazaniem go drog� elektroniczn�;

16) dokument nieelektroniczny – nale�y przez to rozumie� dokument utrwalony na no�niku 
innym, ni� informatyczny no�nik danych, podlegaj�cy rejestracji w odpowiedniej ewidencji;

17) poczta  elektroniczna – nale�y przez to rozumie� �rodek komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu usług drog�
elektroniczn� (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);

18) metadane – nale�y przez to rozumie� zestaw powi�zanych z dokumentem elektronicznym 
usystematyzowanych danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym opisuj�cych ten 
dokument, w szczególno�ci ułatwiaj�cych kontrol� jego obiegu, wyszukiwanie lub 
przechowywanie;

19) konwersja – nale�y przez to rozumie� przekształcenie dokumentu nieelektronicznego w 
dokument elektroniczny dokonywane w szczególno�ci poprzez jego zeskanowanie oraz 
odwzorowanie oznacze� w metadanych;

20) kopiowanie – nale�y przez to rozumie� ka�d� form� powielania cało�ci lub cz��ci dokumentu, 
w szczególno�ci wykonywanie kopii, odpisu, wypisu, konwersji, wydruku, nagrania.

�
�
�
�
�
�
�
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1.1. OCENA ZAGRO�E	 ZEWN�TRZNYCH 

Zagro�eniami zewn�trznymi dla Urz�du Gminy Konopiska s�: 

• mo�liwo�� napadu przez zorganizowane grupy przest�pcze i terrorystyczne, działaj�ce w 
sposób profesjonalny, przemy�lany i zorganizowany, 

• mo�liwo�� napadu przez pojedynczych przest�pców, mo�liwo�� napadu przez przypadkowe 
osoby wykorzystuj�ce nadarzaj�c� si� okazj� z powodu nieprawidłowo�ci i ochronie mienia 
urz�du.

  

1.2. SYMPTOMY MOG
CE �WIADCZY� O PRZYGOTOWANIU NAPADU LUB 
WŁAMANIA DO BUDYNKU 

• wzmo�one zainteresowanie osób postronnych obiektem, pomieszczeniem urz�du 
objawiaj�ce si� mi�dzy innymi: podejmowaniem prób uzyskania informacji o danym 
obiekcie, pomieszczeniu od pracowników podczas lu�nych rozmów po "przypadkowym" 
spotkaniu, 

• nawi�zaniem rozmów przez osoby postronne z pracownikami,

• podszywaniem si� pod byłych pracowników urz�du pracuj�cych w urz�dzie  
i przejawianiem zainteresowania tym, co si� po latach zmieniło, 

• interesowaniem si� osobami funkcyjnymi, w tym tak�e ich przywarami oraz sposobem 
wykonywania obowi�zków słu�bowych, 

• obserwacja sposobu działania systemu ochronnego, sekretariatu, sprz�taczek itp., 

• rozpoznawanie systemu technicznych zabezpiecze�, w tym stosowanych urz�dze�
alarmowych, 

• celowe uszkadzanie urz�dze� alarmowych, linii telefonicznych, o�wietlenia itp., 

• próby pozyskania do grup przest�pczych, pracowników urz�du (dotyczy głównie osób 
maj�cych problemy finansowe, towarzyskie, a tak�e słu�bowe). 

1.3. WNIOSKI: 

W zwi�zku z przedstawionymi kierunkami zagro�e� nale�y wykonywa� nast�puj�ce czynno�ci 
uprzedzaj�ce ewentualne mo�liwo�ci zaistnienia zagro�e�: 

1) systematyczn�, skrupulatn� i wnikliw� kontrol� systemu ochrony przez osoby odpowiedzialne 
za jego organizacj�, 

2) pracownicy urz�du w czasie dnia pracy powinny zwraca� szczególn� uwag� na mo�liwo��
zaistnienia ewentualnych zagro�e�, 

3) stosowa� zasad� niedopuszczania osób niepowołanych do penetracji strefy bezpiecze�stwa,  
4) wykonywanie prac porz�dkowych, remontowych itp. w strefie bezpiecze�stwa wył�cznie pod 

nadzorem osób odpowiedzialnych. 
2.1. OCENA ZAGRO�E	 WEWN�TRZNYCH: 

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 7
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• próby zaboru dokumentów lub mienia przez pracowników urz�du, 

• próby powielania, kserowania dokumentów słu�bowych dla celów  prywatnych, 

• byli pracownicy urz�du zwolnieni dyscyplinarnie, 

• rozpoznanie organizacji pracy urz�du gminy celem łatwiejszej pracy grup przest�pczych na 
terenie urz�du, 

• próby wgl�du w dokumenty niejawne przez osoby nieuprawnione, 

• nadmierne spo�ywanie alkoholu - przesłank� do wykrocze� dyscyplinarnych  
i przest�pstw. 

2.2. WNIOSKI  

W zwi�zku z przedstawionymi kierunkami zagro�e� nale�y wykonywa� nast�puj�ce czynno�ci 
uprzedzaj�ce ewentualne mo�liwo�ci zaistnienia zagro�e�: 

1. zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mog� by� zainteresowane zaborem 
dokumentu,  

2. prowadzi� szczególny nadzór, by nie dokonywano prób kserowania, kopiowania bez zgody 
przeło�onego, 

3. uwra�liwianie pracowników w trakcie prowadzonych szkole� na mo�liwo�� prób kontaktu 
grup przest�pczych z pracownikami, którzy maj� dost�p do dokumentów szczególnie 
wa�nych, 

4. zastosowanie zasady, �e do informacji niejawnych mog� mie� dost�p tylko pracownicy 
posiadaj�cy po�wiadczenie bezpiecze�stwa lub wła�ciwe upowa�nienie jednorazowe 
wydane przez kierownika jednostki, 

5. wprowadzenie szczególnej uwagi na osoby, których zachowanie wskazuje na nadmierne 
spo�ywanie alkoholu . 

������	����������	����

1. Informacje niejawne oznaczone klauzul�: 
� „poufne”; 
� „zastrze�one”; 
� pomieszczenia, w których s� przechowywane i opracowywane materiały niejawne. 

�
�
�

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 8



��������	
���
�	����

9 

��������
�����	�����

• Szacowanie ryzyka i poziomu zagro�e� zwi�zanych z dost�pem do informacji niejawnych 
osób nieuprawnionych lub ich utrat� zawiera zał�cznik nr 1 do Planu Ochrony.

• POZIOM ZAGRO�E	

1. W ramach systemu bezpiecze�stwa fizycznego informacji niejawnych stosuje si� �rodki 
bezpiecze�stwa fizycznego w celu zapewnienia poufno�ci, integralno�ci i dost�pno�ci tych 
informacji. 

2. W celu doboru adekwatnych �rodków bezpiecze�stwa fizycznego okre�la si� poziom 
zagro�e� zwi�zanych z utrat� poufno�ci, integralno�ci lub dost�pno�ci informacji 
niejawnych, zwany dalej „poziomem zagro�e�”. 

3. Poziom zagro�e� okre�lono dla pomieszczenia lub obszaru, w którym przetwarzane s�
informacje niejawne. 

4. Poziom zagro�e� okre�lono jako �redni dla najwy�szej klauzuli informacji niejawnych 
„poufne”. 

5. W celu okre�lenia poziomu zagro�e� przeprowadzono analiz�, w której uwzgl�dniono 
wszystkie istotne czynniki mog�ce mie� wpływ na bezpiecze�stwo informacji niejawnych, 
w szczególno�ci: 

• klauzule tajno�ci przetwarzanych informacji niejawnych; 

• posta� i ilo�� informacji niejawnych; 

• sposób przechowywania informacji niejawnych; 

• otoczenie i struktur� budynków lub obszarów, w których przetwarzane s� informacje 
niejawne; 

• ilo�� osób maj�cych lub mog�cych mie� dost�p do informacji niejawnych, 
a tak�e posiadane przez nich uprawnienia oraz uzasadnion� potrzeb� dost�pu do 
informacji niejawnych; 

• szacowane zagro�enie ze strony obcych słu�b specjalnych oraz zagro�enie 
sabota�em, zamachem terrorystycznym, kradzie�� lub inn� działalno�ci�
przest�pcz�. 

6. Zatwierdzenie dokumentacji, o której mowa w art. 43 ust. 4 ustawy (poufne w wzwy�), lub 
instrukcji, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy (zastrze�one) jest równoznaczne z 
formalnym zaakceptowaniem przez kierownika jednostki organizacyjnej okre�lonego 
poziomu zagro�e� wraz z jego ewentualnymi konsekwencjami. 

7. Poziom zagro�e� okre�la si� przed rozpocz�ciem przetwarzania informacji niejawnych, a 
tak�e po ka�dej zmianie czynników, mog�cej mie� istotny wpływ na bezpiecze�stwo 
informacji niejawnych. 

8. W ramach systemu bezpiecze�stwa fizycznego informacji niejawnych stosuje si� �rodki 
bezpiecze�stwa fizycznego w celu zapewnienia poufno�ci, integralno�ci i dost�pno�ci tych 
informacji.  
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9. Cel, o którym mowa osi�ga si� przez: 
1) zapewnienie wła�ciwego przetwarzania informacji niejawnych; 
2) umo�liwienie zró�nicowania dost�pu do informacji niejawnych dla pracowników zgodnie 

z posiadanymi przez nich uprawnieniami oraz uzasadnion� potrzeb� dost�pu do 
informacji niejawnych; 

3) wykrywanie, udaremnianie lub powstrzymywanie nieuprawnionych działa�; 
4) uniemo�liwianie lub opó�nianie wtargni�cia osób nieuprawnionych w sposób 

niezauwa�ony lub z u�yciem siły do pomieszczenia lub obszaru, w którym przetwarzane 
s� informacje niejawne. 

5) �rodki bezpiecze�stwa fizycznego stosuje si� we wszystkich pomieszczeniach  
i obszarach, w których s� przetwarzane informacje niejawne, w tym w miejscach,  
w których znajduj� si� systemy teleinformatyczne przetwarzaj�ce informacje niejawne. 

10. W zale�no�ci od poziomu zagro�e� okre�lonego w wyniku przeprowadzenia analizy, stosuje 
si� odpowiedni� kombinacj� nast�puj�cych �rodków bezpiecze�stwa fizycznego: 

1) bariery fizyczne – �rodki chroni�ce granice miejsca, w którym przetwarzane s�
informacje niejawne, w szczególno�ci s� to ogrodzenia, �ciany, bramy, drzwi  
i okna; 

2) systemy sygnalizacji włamania i napadu – stosowane w celu podwy�szenia poziomu 
bezpiecze�stwa, który daj� bariery fizyczne, a w pomieszczeniach  
i budynkach w celu zast�pienia lub wsparcia pracowników jednostki organizacyjnej lub 
personelu bezpiecze�stwa; 

3) kontrola dost�pu – stosowana w celu zagwarantowania, �e dost�p do chronionego 
obszaru uzyskuj� wył�cznie osoby posiadaj�ce odpowiednie uprawnienia; 

4) personel bezpiecze�stwa – osoby przeszkolone, nadzorowane, a w razie konieczno�ci 
posiadaj�ce odpowiednie uprawnienie dost�pu do informacji niejawnych, zatrudnione w 
celu wykonywania czynno�ci zwi�zanych z fizyczn� ochron� informacji niejawnych, w 
tym kontroli dost�pu, nadzoru nad systemem monitoringu wizyjnego, a tak�e reagowania 
na alarmy lub sygnały awaryjne; 

5) system monitoringu wizyjnego – stosowany przez pracowników jednostki 
organizacyjnej lub personel bezpiecze�stwa w celu bie��cego monitorowania ochronnego 
lub sprawdzania incydentów bezpiecze�stwa i sygnałów alarmowych pochodz�cych z 
systemów sygnalizacji włamania i napadu; 

6) szafy i zamki – stosowane do przechowywania informacji niejawnych lub 
zabezpieczaj�ce te informacje przed nieuprawnionym dost�pem; 

7) system kontroli osób i przedmiotów polegaj�cy na u�yciu odpowiednich urz�dze�
technicznych lub zwracaniu si� o dobrowolne poddanie si� kontroli lub udost�pnienie do 
kontroli rzeczy osobistych, a tak�e przedmiotów wnoszonych lub wynoszonych – 
stosowany w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego wnoszenia na chroniony obszar 
rzeczy zagra�aj�cych bezpiecze�stwu informacji niejawnych lub nieuprawnionego 
wynoszenia informacji niejawnych z budynków lub obiektów. 

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 10



��������	
���
�	����

11 

11. W celu zapewnienia poufno�ci, integralno�ci i dost�pno�ci informacji niejawnych mo�na 
zastosowa� równie� �rodki bezpiecze�stwa fizycznego inne ni� wymienione powy�ej, je�eli 
wynika to z analizy poziomu zagro�e�. 

12.  Je�eli istnieje zagro�enie podgl�du, tak�e przypadkowego, informacji niejawnych, 
podejmuje si� �rodki w celu wyeliminowania takiego zagro�enia zarówno w �wietle 
dziennym, jak i w warunkach sztucznego o�wietlenia. 

METODYKA DOBORU �RODKÓW BEZPIECZE	STWA FIZYCZNEGO 

1. Proces doboru �rodków bezpiecze�stwa fizycznego zapewnia elastyczno�� ich stosowania w 
zale�no�ci od okre�lonego poziomu zagro�e� oraz w oparciu o ustalone podstawowe 
wymagania doboru �rodków bezpiecze�stwa fizycznego. 

2. Zastosowano najbardziej odpowiednie i ekonomiczne kombinacje �rodków bezpiecze�stwa 
fizycznego, których celem jest ochrona informacji niejawnych. 

PROCES DOBORU �RODKOW BEZPIECZE	STWA FIZYCZNEGO 

PIERWSZY ETAP  

procesu doboru �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego 

odczytanie z tabeli w cz. II „Podstawowe wymagania 
bezpiecze�stwa fizycznego” minimalnej ł�cznej sumy 
punktów wymaganych do osi�gni�cia zało�onego 
poziomu ochrony informacji w wyniku zastosowania 
odpowiednich �rodków bezpiecze�stwa fizycznego. 
Liczba wymaganych punktów zale�y od najwy�szej 
klauzuli tajno�ci informacji przetwarzanych w danej 
lokalizacji oraz poziomu zagro�e�, okre�lonego 
wcze�niej zgodnie z § 3 rozporz�dzenia. 

DRUGI ETAP  

procesu doboru �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego 

 odczytanie z tej samej tabeli w cz. II, odpowiadaj�cej 
zało�onemu poziomowi ochrony informacji, 
minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania 
w ka�dej z grup obejmuj�cej kategorie wymaganych 
do zastosowania �rodków bezpiecze�stwa fizycznego 
(oznaczonej „obowi�zkowo”). 
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TRZECI ETAP 

procesu doboru �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego

dokonanie wyboru okre�lonych �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego, przy którym nale�y 
posługiwa� si� tabel� w cz. III „Klasyfikacja �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego”. W tej tabeli nale�y 
odczyta� liczb� punktów odpowiadaj�c� wybranemu 
�rodkowi bezpiecze�stwa i wpisa� j� w odpowiednie 
miejsce w tabeli w cz. IV „Punktacja zastosowanych 
�rodków bezpiecze�stwa fizycznego”. Przy 
dokonywaniu wyboru konieczne jest uwzgl�dnienie 
wymaga� okre�lonych w rozporz�dzeniu, jak te� w 
samej tabeli w cz. III „Klasyfikacja �rodków 
bezpiecze�stwa fizycznego”. Dobór adekwatnych 
�rodków bezpiecze�stwa fizycznego w konkretnym 
przypadku musi zapewni� uzyskanie zarówno 
minimalnej ł�cznej sumy punktów wymaganych do 
osi�gni�cia zało�onego poziomu ochrony informacji 
niejawnych (w zale�no�ci od najwy�szej klauzuli 
tajno�ci informacji przetwarzanych w danej lokalizacji 
oraz poziomu zagro�e�), jak równie� uzyskanie 
minimalnej liczby punktów odpowiadaj�cych ka�dej z 
grup kategorii �rodków bezpiecze�stwa fizycznego 
(oznaczonych jako „obowi�zkowo”). W przypadku, 
gdy liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu 
�rodka nale��cego do grup kategorii oznaczonych jako 
„obowi�zkowo” jest mniejsza od minimalnej ł�cznej 
sumy punktów wymaganych do osi�gni�cia 
zało�onego poziomu ochrony informacji niejawnych, 
nale�y zastosowa� �rodki z kategorii oznaczonych 
„dodatkowo” zapewniaj�ce uzyskanie 

minimalnej ł�cznej sumy punktów. 

�
�
�
�
�
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1. Informacje niejawne oznaczone klauzul� „poufne” musz� by� ewidencjonowane  
w wydzielonym, wyodr�bnionym pomieszczeniu spełniaj�cym wymogi wynikaj�ce  
z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

2. Dokumenty niejawne o klauzuli „zastrze�one” mog� by� ewidencjonowane na zasadach 
okre�lonych przez kierownika jednostki, opisanych w Planie Ochrony Informacji 
Niejawnych. 

3. Dokumenty niejawne wpływaj�ce do urz�du ewidencjonuje si� w dzienniku ewidencyjnym. 
4. Dokumenty niejawne wytworzone – wychodz�ce z urz�du rejestruje si� w dzienniku 

ewidencyjnym. 
5. Ka�dy dokument niejawny przychodz�cy lub wychodz�cy z urz�du ewidencjonuje si� w 

odr�bnej pozycji dziennika ewidencyjnego. 
6. Numer ewidencyjny ka�dego dokumentu niejawnego stanowi�cego o klauzuli „poufne” lub 

„zastrze�one” powinien by� poprzedzony skrótem literowym  
„Pf” lub „Z”. 

7. Ewidencjonowaniu podlegaj� wszystkie dokumenty niejawne oznaczone klauzul� „poufne” 
lub „zastrze�one”. 

8. Sposób wła�ciwego opisania dokumentu niejawnego został przedstawiony  
w zał�czniku nr 2 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych.

9. Prowadzi si� równie� Rejestr Dzienników słu��cy do ewidencjonowania ksi��ek  
i dzienników ewidencyjnych. 

10.  Pracownik kancelarii niejawnej przyjmuje przesyłki za pokwitowaniem i odciska na nich 
piecz�� oraz dat� wpływu do jednostki organizacyjnej. Przyjmuj�c przesyłk�, sprawdza si�: 

− prawidłowo�� adresu; 

− cało�� opakowania; 

− zgodno�� odcisku piecz�ci na opakowaniu z nazw� jednostki organizacyjnej 
nadawcy; 

11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub �ladów jej otwierania osoba kwituj�ca 
odbiór przesyłki sporz�dza, wraz z dor�czaj�cym, protokół uszkodzenia. Jeden egzemplarz 
protokołu przekazuje si� nadawcy, drugi - Pełnomocnikowi ochrony w jednostce 
organizacyjnej odbiorcy, a w przypadku gdy w obiegu przesyłek po�redniczył przewo�nik - 
kolejny egzemplarz protokołu przekazuje si� tak�e jemu. 

12. Pracownik kancelarii niejawnej: 

− sprawdza, czy zawarto�� przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom 
ewidencyjnym; 

− ustala, czy liczba zał�czników i stron jest zgodna z liczb� oznaczon� na 
poszczególnych  dokumentach. 

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci w wyniku czynno�ci, o których mowa  
w pkt. 12, pracownik kancelarii niejawnej sporz�dza w dwóch egzemplarzach protokół z 
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otwarcia przesyłki zawieraj�cy opis nieprawidłowo�ci, jeden egzemplarz przekazuj�c do 
kancelarii nadawcy. 

14.  Pracownik kancelarii niejawnej odnotowuje fakt sporz�dzenia protokołu, o którym mowa w 
pkt. 11 i 13, w odpowiednim dzienniku lub rejestrze  
w rubryce "Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi". 

��������������������	�����������
�����

1. Informacje niejawne oznaczone klauzul� „poufne” nale�y przechowywa�  
w kancelarii niejawnej, zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie informacji niejawnych, w szafie klasy A.

Szafa stalowa klasy A
1) Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne musz� by� wykonane  

z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubo�ci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozj�. 
Poł�czenia korpusu szafy powinny zapewni� mu dostateczn� sztywno��; 

2) Szafa mo�e by� wyposa�ona w zamykane skrytki; 
3) Drzwi szafy mog� by� jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, zabezpieczone ryglem, co 

najmniej na trzech kraw�dziach; 
4) Szafa musi by� wyposa�ona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej 

Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed 
przewierceniem; 

5) Szafy jednoskrzydłowe powinny by� wyposa�one w mechanizm ryglowy blokuj�cy je na co 
najmniej trzech kraw�dziach (rygle w �rednicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, 
rozstaw rygli max. 450 mm); 

6) Szafy dwuskrzydłowe powinny by� wyposa�one w mechanizm d�wigowy, umieszczony na 
skrzydle aktywnym, blokuj�cy je na co najmniej 3 kraw�dziach (rygle w �rednicy min. 12 mm 
lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokowa�
skrzydło bierne na całej ich wysoko�ci. W przypadku niezale�nego zamykania obu skrzydeł 
ka�de z nich powinno by� wyposa�one w oddzielny mechanizm rygluj�cy; 

7) Podstawa szafy musi posiada� te same rozmiary co wierzch. W szafie mo�e znajdowa� si�
za�lepiony otwór umo�liwiaj�cy jej zakotwienie; 

8) Szafa musi posiada� certyfikat wydany przez jednostk� certyfikuj�c� akredytowan�  
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzaj�cy zgodno�� wyrobu z wymaganiami klasy A; 

9) Szafa musi posiada� tabliczk�, wydan� przez jednostk� certyfikuj�c� akredytowan�  
w krajowym systemie akredytacji, zamontowan� na wewn�trznej, górnej stronie drzwi, 
zawieraj�c� nast�puj�ce dane: 

a. nazw� wyrobu; 
b. nazw� i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; 
c. numer fabryczny, rok produkcji, klas� wyrobu, numer certyfikatu; 
d. mas�. 
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2. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgl�dami dłu�szego okresu czasu, 
niezb�dnego do wykonania zada� zwi�zanych z dost�pem do informacji niejawnych, 
dokumenty o klauzuli „poufne” mog� by� wydawane poza wydzielone pomieszczenie, lecz pod 
warunkiem, �e odbiorca dokumentu zapewni warunki ochrony tych dokumentów spełniaj�c 
wymogi okre�lone w pkt. 2, przechowuj�c je w szafach metalowych klasy „A” z odpowiednim 
zamkni�ciem. 

3. Dokumenty lub materiały oznaczone klauzul� „poufne” mog� by� przechowywane poza 
szafami stalowymi w pomieszczeniach kancelarii odpowiadaj�ce jednak, co najmniej klasie O 
odporno�ci na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 1143-1. 

4. Szafy metalowe, w których przechowuje si� dokumenty o klauzuli „poufne” po zako�czeniu 
pracy nale�y zamkn�� i sprawdzi� sposób ich zabezpieczenia. 

5. Informacje niejawne oznaczone klauzul� „zastrze�one” mo�na przechowywa�  
w pomieszczeniu kancelarii niejawnej lub na stanowiskach pracy,  
w meblach biurowych zamykanych na klucz.  

�������������������	�����������
�������������������  ���
!�� ���"�� ��!���	������

1. Informacje niejawne oznaczone klauzul� „poufne” lub „zastrze�one” mog� by�
udost�pniane wył�cznie osobie uprawnionej do dost�pu do informacji niejawnych  
o okre�lonej klauzuli niejawno�ci. 

2. Uzyskanie uprawnie� do dost�pu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” mo�e 
nast�pi�: 

� po uzyskaniu przez pracownika po�wiadczenia bezpiecze�stwa po 
przeprowadzonym przez Pełnomocnika ochrony zwykłym post�powaniu 
sprawdzaj�cym, 
� po przeszkoleniu danej osoby w zakresie ochrony informacji niejawnych i uzyskaniu 
odpowiedniego za�wiadczenia o przeszkoleniu. 

3. Uzyskanie uprawnie� dost�pu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrze�one” mo�e 
nast�pi�: 

� po uzyskaniu przez pracownika upowa�nienia dost�pu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzul� „zastrze�one” wydanego przez kierownika jednostki, 
� po przeszkoleniu danej osoby w zakresie przepisów ustawy o ochronie informacji 
niejawnych i uzyskaniu odpowiedniego za�wiadczenia. 

4. Osoba przeszkolona, o którym mowa w pkt. 2 i 3, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy  
o ochronie informacji niejawnych, składa pisemne o�wiadczenie o zapoznaniu si�  

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 15



��������	
���
�	����

16 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Wzór o�wiadczenia stanowi zał�cznik nr 3 
do Planu Ochrony. 

5. Zwykłe post�powanie sprawdzaj�ce wobec pracowników jednostki w zwi�zku  
z dost�pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzul� „poufne” na pisemne polecenie 
kierownika jednostki przeprowadza Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

6. Osoba podlegaj�ca procedurze post�powania sprawdzaj�cego zobowi�zana jest do: 
a. wypełnienia okre�lonej przepisami ustawy ankiety bezpiecze�stwa osobowego, 
b. wypełnienia ankiety w sposób dokładny i zgodny z prawd�. 

7. Odmowa poddania si� post�powaniu sprawdzaj�cemu ze strony osoby, która jest lub b�dzie 
zatrudniona na stanowisku zwi�zanym z dost�pem do informacji niejawnych  
o klauzuli „poufne”, a w zwi�zku z tym nie uzyskanie po�wiadczenia bezpiecze�stwa 
warunkuj�cego dost�p do informacji oznaczonych klauzul� „poufne” mo�e skutkowa�: 

� przeniesieniem danej osoby na stanowisko nie zwi�zane z informacjami niejawnymi 
o klauzuli „poufne”, 
� rozwi�zaniem umowy o prac� w przypadku niemo�no�ci zmiany stanowiska, 
� niemo�no�ci� zatrudnienia na danym stanowisku, w przypadku ubiegania si� o 
zatrudnienie w urz�dzie. 

�������������	��������
���

1. W urz�dzie funkcjonuje kancelaria niejawna, która została utworzona dla potrzeb jednostki, 
dla wła�ciwego przechowywania i ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych 
klauzul� „poufne”. W kancelarii dopuszcza si� równie� mo�liwo�� ewidencjonowania i 
przechowywania materiałów niejawnych oznaczonych klauzul� „zastrze�one”. 

2. Organizacja pracy kancelarii niejawnej zapewnia mo�liwo�� ustalenia  
w ka�dych okoliczno�ciach, gdzie znajduje si� materiał o klauzuli „poufne” pozostaj�cy w 
dyspozycji jednostki organizacyjnej oraz kto z tym materiałem si� zapoznał. 

3. Kancelaria niejawna odmawia udost�pnienia lub wydania materiału osobie nieuprawnionej. 
4. W celu uniemo�liwienia osobom nieuprawnionym dost�pu do informacji niejawnych 

o klauzuli „poufne”  nale�y w szczególno�ci: 

1) zorganizowa� strefy ochronne; 

2) wprowadzi� system kontroli wej�� i wyj�� ze stref ochronnych; 

3) okre�li� uprawnienia do przebywania w strefach ochronnych; 

4) stosowa� wyposa�enie i urz�dzenia słu��ce ochronie informacji niejawnych, 
którym przyznano certyfikaty. 

5. Kancelari� niejawn� tworzy kierownik jednostki organizacyjnej. 
6. Kancelari� kieruje pracownik kancelarii, wyznaczany przez kierownika jednostki 

organizacyjnej na wniosek Pełnomocnika ochrony. Funkcj� t� mo�e tak�e pełni�
Pełnomocnik ochrony. 

7. Do podstawowych zada� pracownika kancelarii nale�y: 
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1) bezpo�redni nadzór nad obiegiem dokumentów; 
2) udost�pnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym; 
3) egzekwowanie zwrotu dokumentów; 
4) kontrola przestrzegania wła�ciwego oznaczania i rejestrowania dokumentów  
w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej; 
5) prowadzenie bie��cej kontroli post�powania z dokumentami; 
6) wykonywanie polece� Pełnomocnika ochrony. 

8. W przypadku zmiany na stanowisku pracownika kancelarii niejawnej sporz�dza si� protokół 
zdawczo-odbiorczy. 

9. Protokół, o którym mowa w pkt. 8, sporz�dza si� w obecno�ci pracownika zdaj�cego 
obowi�zki, osoby przejmuj�cej obowi�zki oraz Pełnomocnika ochrony. Protokół sporz�dza 
si� w dwóch egzemplarzach; pierwszy egzemplarz przechowywany jest w kancelarii 
niejawnej, drugi – u Pełnomocnika ochrony. Wzór protokołu okre�la zał�cznik nr 4 do Planu 
Ochrony. 

10. W przypadku czasowej nieobecno�ci pracownika kancelarii jego obowi�zki przejmuje 
pracownik urz�du wyznaczony pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej na 
wniosek Pełnomocnika Ochrony posiadaj�cy po�wiadczenie bezpiecze�stwa. Obowi�zki 
mo�e tak�e przej�� Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. 

11. W pomieszczeniach kancelarii mo�na wydzieli� miejsce, w którym osoby upowa�nione 
mog� zapoznawa� si� z dokumentami – czytelni�. 

− czytelnia powinna by� zorganizowana w sposób umo�liwiaj�cy stały nadzór ze strony 
pracownika kancelarii, 

− w czytelni zabrania si� instalowania systemu nadzoru wizyjnego. 
12. Dokumenty i materiały oznaczone ró�nymi klauzulami tajno�ci s� przechowywane  

w odr�bnych szafach lub pomieszczeniach, chyba �e wchodz� one w skład zbioru 
dokumentów. 

13. Po zako�czeniu pracy kierownik kancelarii lub upowa�niony pracownik kancelarii jest 
obowi�zany sprawdzi� prawidłowo�� zamkni�cia szaf i pomieszcze� kancelarii. 

14.  Zasady i sposób zdawania, przechowywania i wydawania kluczy oraz ich duplikatów do 
pomieszcze� oraz szaf kancelarii, a tak�e zasady ustalania, zmiany i deponowania haseł lub 
szyfrów, w przypadku stosowania zamków szyfrowych, okre�la plan ochrony informacji 
niejawnych. 

15. Wszelkie nieprawidłowo�ci zwi�zane z naruszeniem zasad, okre�lonych powy�ej nale�y 
niezwłocznie zgłasza� pełnomocnikowi ochrony. 

16. Zasady okre�lone obowi�zuj� odpowiednio w stosunku do innych pomieszcze�,  
w których s� przechowywane dokumenty lub materiały, oraz osób za te pomieszczenia 
odpowiedzialnych. 

17. W kancelarii przyjmuje si�, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty oraz 
prowadzi:  

− rejestr dzienników, ksi��ek ewidencyjnych i teczek, 

− dziennik ewidencji, 

− ksi��k� dor�cze� przesyłek miejscowych,  
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18. W przypadkach uzasadnionych organizacj� ochrony informacji niejawnych kancelaria mo�e 
prowadzi� tak�e inne rejestry ni� wymienione wy�ej, w tym odr�bne rejestry dla 
dokumentów oznaczonych ró�nymi klauzulami tajno�ci – np. kart� zapoznania si� z 
dokumentem niejawnym oznaczonym klauzul� „poufne”, 

19. Za zgod� kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony, 
w kancelarii mog� by� przyjmowane, rejestrowane, przechowywane  
i wysyłane dokumenty i materiały oznaczone klauzul� „zastrze�one” 

�#���������
�������	���������

1. Pracownik kancelarii przyjmuje przesyłki lub dokumenty za pokwitowaniem  
i odciska na nich piecz�� oraz dat� wpływu do jednostki organizacyjnej. 

2. Przyjmuj�c przesyłk�, sprawdza si�: 
1) prawidłowo�� adresu; 
2) cało�� piecz�ci i opakowania; 
3) zgodno�� odcisku piecz�ci na opakowaniu z nazw� jednostki nadawcy; 
4) zgodno�� numeru na przesyłce z numerem tej przesyłki w wykazie lub  
w ksi��ce dor�cze�. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub �ladów jej otwierania pracownik 
kancelarii kwituj�cy odbiór przesyłki sporz�dza, wraz z dor�czaj�cym, protokół 
uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje si� nadawcy, drugi pełnomocnikowi 
ochrony w jednostce organizacyjnej odbiorcy, a w przypadku gdy  
w obiegu przesyłek po�redniczył przewo�nik – kolejny egzemplarz protokołu przekazuje 
si� tak�e jemu.  

4. Po otwarciu przesyłki pracownik kancelarii: 
1) sprawdza, czy zawarto�� przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom 
ewidencyjnym; 
2) ustala, czy liczba zał�czników i stron jest zgodna z liczb� oznaczon� na poszczególnych 
dokumentach. 
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci pracownik kancelarii sporz�dza  

w dwóch egzemplarzach protokół z otwarcia przesyłki zawieraj�cy opis nieprawidłowo�ci, 
jeden egzemplarz przekazuj�c do kancelarii nadawcy. 

6. Pracownik kancelarii odnotowuje fakt sporz�dzenia protokołu, w odpowiednim dzienniku 
lub rejestrze w rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi”. 

7. W kancelarii niejawnej nie otwiera si� przesyłek oznaczonych „do r�k własnych”. W 
odpowiednim dzienniku lub rejestrze wpisuje si� nadawc�, numer i dat� wpływu 
dokumentu. W rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi” odnotowuje si�, �e przesyłka 
była oznaczona „do r�k własnych”. 
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8. Na opakowaniu przesyłek, wpisuje si� dat� wpływu, pozycj� i numer, pod którym 
zarejestrowano przesyłk�. Przesyłk� przekazuje si� – za pokwitowaniem – bezpo�rednio 
adresatowi, a w razie jego nieobecno�ci – osobie przez niego upowa�nionej do odbioru. 

9. Zatrzymanie przez adresata dokumentu, adresowanego „do r�k własnych”, odnotowuje si� w 
rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi”. 

10. W przypadku zwrotu do kancelarii przesyłki adresowanej „do r�k własnych”, pracownik 
kancelarii uzupełnia dane dotycz�ce przesyłki w odpowiednim dzienniku lub rejestrze.

11.  Je�eli adresat podj�ł decyzj� o przechowywaniu przesyłki „do r�k własnych”  
w kancelarii w stanie zamkni�tym, pracownik kancelarii dokonuje czynno�ci,  
o których mowa w pkt. 10, przy udziale adresata. Przesyłka jest w takim przypadku 
przechowywana w formie zapiecz�towanego pakietu, a fakt ten odnotowuje si�  
w rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi”. 

12. Przesyłki pilne, telegramy i szyfrogramy dor�cza si� adresatom bezzwłocznie. Przy 
kwitowaniu odbioru tych przesyłek odnotowuje si� godzin� dor�czenia. 

13. Otrzyman� i wysyłan� przesyłk� b�d� wytworzony dokument rejestruje si� odpowiednio w 
kolejno�ci wytworzenia lub otrzymania. 

14.  Wszelkich adnotacji, w dziennikach ewidencyjnych, dokonuje si� tuszem w kolorze 
niebieskim lub czarnym. Zmian dokonuje si� kolorem czerwonym, umieszczaj�c dat�, imi� i 
nazwisko oraz podpis dokonuj�cej zmiany. 

15. Zabrania si� wycierania, zamazywania lub nadpisywania zapisów dokonanych  
w dziennikach ewidencyjnych. 

#�����
������	���
������������	��������
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1. Przed otwarciem drzwi sprawdzi� stan zamków i zabezpieczenie drzwi; 
2. Sprawdzi� stan zabezpiecze� szaf, sprz�tu biurowego; 
3. Przestrzega� zasad zakazu wst�pu osobom nieuprawnionym do kancelarii niejawnej. 

#�����	��� �����������������	�����������
�����

1. Udost�pnianie pracownikowi informacji niejawnych oznaczonych klauzul� „poufne” 
uwarunkowane jest posiadaniem wła�ciwego i wa�nego po�wiadczenia bezpiecze�stwa. 

2. Udost�pnianie informacji niejawnych oznaczonych klauzul� „zastrze�one” okre�lonej 
osobie mo�e nast�pi� w oparciu o wa�ne Po�wiadczenie Bezpiecze�stwa lub pisemne 
upowa�nienie kierownika jednostki - wzór upowa�nienia stanowi zał�cznik nr 5 do Planu 
Ochrony Informacji Niejawnych. 
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1. Klauzul� tajno�ci nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub 
oznaczenia innego ni� dokument materiału. 

2. Propozycje przyznania klauzuli niejawno�ci na wykonywanym dokumencie przedstawia 
osoba sporz�dzaj�ca dokument. 

3. Klauzul� niejawno�ci na danym dokumencie przyznaje osoba, która jest upowa�niona do 
odpisania dokumentu, 

4. R�kopisy sporz�dzanych dokumentów niejawnych powinny by� opracowywane  
w brulionach (zeszytach pracy) uprzednio zarejestrowanych w kancelarii niejawnej.  

5. Dokumenty niejawne powinny by� opisane i oznaczone zgodnie z Rozporz�dzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, 
umieszczania na nich klauzul tajno�ci, (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692). Wzór sposobu 
opisania dokumentu stanowi zał�cznik nr 2 do „Planu Ochrony Informacji Niejawnych”. 

#�����
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1. Bezpiecze�stwo teleinformatyczne zapewnia si�, chroni�c informacje przetwarzane  
w systemach i sieciach teleinformatycznych przed utrat� wła�ciwo�ci gwarantuj�cych to 
bezpiecze�stwo, w szczególno�ci przed utrat� poufno�ci, dost�pno�ci  
i integralno�ci. 

2. Bezpiecze�stwo teleinformatyczne zapewnia si� przed rozpocz�ciem oraz w trakcie 
przetwarzania informacji niejawnych w systemie lub sieci teleinformatycznej. 

3. Za wła�ciw� organizacj� bezpiecze�stwa teleinformatycznego odpowiada kierownik 
jednostki organizacyjnej, który w szczególno�ci:  

− zapewnia opracowanie dokumentacji bezpiecze�stwa teleinformatycznego, 

− realizuje ochron� fizyczn�, elektromagnetyczn� systemu lub sieci, 

− zapewnia niezawodno�� transmisji oraz kontrol� dost�pu do urz�dze� systemu lub sieci 
teleinformatycznej, 

− dokonuje analizy stanu bezpiecze�stwa teleinformatycznego oraz zapewnia usuni�cie 
stwierdzonych nieprawidłowo�ci, 

− zapewnia przeszkolenie z zakresu bezpiecze�stwa teleinformatycznego dla osób 
uprawnionych do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej, 

− zawiadamia wła�ciw� słu�b� ochrony pa�stwa o zaistniałym incydencie bezpiecze�stwa 
teleinformatycznego dotycz�cym informacji niejawnych oznaczonych co najmniej 
klauzul� „poufne”. 
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4. Ochrona fizyczna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na: 

1) umieszczeniu urz�dze� systemu lub sieci teleinformatycznej w strefie ochronnej, zwanej 
równie� „stref� kontrolowanego dost�pu” w zale�no�ci od: 

a) klauzuli tajno�ci, 
b) ilo�ci, 
c) zagro�e� dla poufno�ci, integralno�ci lub dost�pno�ci- informacji niejawnych; 

2) zastosowaniu �rodków zapewniaj�cych ochron� fizyczn�, w szczególno�ci przed: 
a) nieuprawnionym dost�pem, 
b) podgl�dem, 
c) podsłuchem. 

5. Ochrona elektromagnetyczna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na 
niedopuszczeniu do utraty poufno�ci i dost�pno�ci informacji niejawnych 
przetwarzanych w urz�dzeniach teleinformatycznych. 

1) utrata poufno�ci nast�puje w szczególno�ci na skutek wykorzystania elektromagnetycznej 
emisji ujawniaj�cej i pochodz�cej z tych urz�dze� przez nieuprawniony podmiot.  

2) utrata dost�pno�ci nast�puje w szczególno�ci na skutek zakłócania pracy urz�dze�
teleinformatycznych za pomoc� impulsów elektromagnetycznych o du�ej mocy. 

6. Ochron� elektromagnetyczn� systemu lub sieci teleinformatycznej zapewnia si�  
w szczególno�ci przez umieszczenie urz�dze� teleinformatycznych, poł�cze� i linii  
w strefach kontrolowanego dost�pu spełniaj�cych wymagania w zakresie tłumienno�ci 
elektromagnetycznej odpowiednio do wyników szacowania ryzyka dla informacji 
niejawnych, lub zastosowanie odpowiednich urz�dze� teleinformatycznych, poł�cze�  
i linii o obni�onym poziomie emisji lub ich ekranowanie z jednoczesnym filtrowaniem 
zewn�trznych linii zasilaj�cych i sygnałowych. 

7. W celu zapewnienia kontroli dost�pu do systemu lub sieci teleinformatycznej: 
1) kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upowa�niona ustala warunki i 

sposób przydzielania uprawnie� osobom uprawnionym do pracy w systemie lub sieci 
teleinformatycznej; 

2) administrator systemów okre�la warunki oraz sposób przydzielania tym osobom kont oraz 
mechanizmów kontroli dost�pu, a tak�e zapewnia ich wła�ciwe wykorzystanie. 

8. System lub sie� teleinformatyczn� wyposa�a si� w mechanizmy kontroli dost�pu 
odpowiednie do klauzuli tajno�ci informacji niejawnych w nich przetwarzanych. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela akredytacji bezpiecze�stwa teleinformatycznego 
dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o 
klauzuli „zastrze�one” przez zatwierdzenie dokumentacji bezpiecze�stwa systemu 
teleinformatycznego. 

10.  W ci�gu 30 dni od udzielenia akredytacji bezpiecze�stwa teleinformatycznego,  
o której mowa w pkt. 17, kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje ABW 
dokumentacj� bezpiecze�stwa systemu teleinformatycznego. 
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11. W ci�gu 30 dni od otrzymania dokumentacji bezpiecze�stwa systemu teleinformatycznego 
ABW mo�e przedstawi� kierownikowi jednostki organizacyjnej, który udzielił akredytacji 
bezpiecze�stwa teleinformatycznego, zalecenia dotycz�ce konieczno�ci przeprowadzenia 
dodatkowych czynno�ci zwi�zanych z bezpiecze�stwem informacji niejawnych. Kierownik 
jednostki organizacyjnej w terminie 30 dni od otrzymania zalecenia informuje ABW o 
realizacji zalece�. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ABW mo�e nakaza�
wstrzymanie przetwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym 
posiadaj�cym akredytacj� bezpiecze�stwa teleinformatycznego. 

12. DOKUMENT SZCZEGÓLNYCH WYMAGA	 BEZPIECZE	STWA SYSTEMU 
teleinformatycznego powinien zawiera� w szczególno�ci wyniki procesu szacowania ryzyka 
dla bezpiecze�stwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym 
oraz okre�la� przyj�te w ramach zarz�dzania ryzykiem sposoby osi�gania i utrzymywania 
odpowiedniego poziomu bezpiecze�stwa systemu, a tak�e opisywa� aspekty jego budowy, 
zasady działania i eksploatacji, które maj� zwi�zek z bezpiecze�stwem systemu lub 
wpływaj� na jego bezpiecze�stwo. Przebieg i wyniki procesu szacowania ryzyka mog�
zosta� przedstawione w odr�bnym dokumencie ni� dokument szczególnych wymaga�
bezpiecze�stwa. 

13. Dokument szczególnych wymaga� bezpiecze�stwa opracowuje si� na etapie projektowania, 
w razie potrzeby konsultuje z ABW, bie��co uzupełnia na etapie wdra�ania i modyfikuje na 
etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym. 

14. DOKUMENT PROCEDUR BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI opracowuje si� na 
etapie wdra�ania oraz modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian  
w systemie teleinformatycznym. 

15.  Podstaw� dokonywania wszelkich zmian w systemie teleinformatycznym jest 
przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpiecze�stwa informacji niejawnych 
przetwarzanych w tym systemie. 

16.  Kierownik jednostki organizacyjnej akceptuje wyniki procesu szacowania ryzyka dla 
bezpiecze�stwa informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za wła�ciw� organizacj�
bezpiecze�stwa teleinformatycznego. 

17. Bez konieczno�ci przeprowadzania bada� i oceny Szef ABW  mo�e dopu�ci� do stosowania 
w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o 
klauzuli „zastrze�one” urz�dzenia lub narz�dzia kryptograficzne, je�eli otrzymały stosowny 
certyfikat wydany przez krajow� władz� bezpiecze�stwa pa�stwa b�d�cego członkiem 
NATO lub Unii Europejskiej lub inny uprawniony organ w NATO lub w Unii Europejskiej. 

18. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza: 

1) pracownika pełni�cego funkcj� INSPEKTORA BEZPIECZE	STWA 
TELEINFORMATYCZNEGO, odpowiedzialnego za weryfikacj� i bie��c� kontrol�
zgodno�ci funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami 
bezpiecze�stwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji; 

2) osob� lub zespół osób, niepełni�cych funkcji inspektora bezpiecze�stwa 
teleinformatycznego, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego 
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oraz za przestrzeganie zasad i wymaga� bezpiecze�stwa przewidzianych dla systemu 
teleinformatycznego, zwanych „ADMINISTRATOREM SYSTEMU”. 

19.  W sytuacjach wymagaj�cych konsultacji lub uzgodnie� kierownik jednostki mo�e zwróci�
si� do Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego o wydanie opinii lub zalece� w zakresie 
bezpiecze�stwa teleinformatycznego. 

20. Stanowiska lub funkcje administratora systemu oraz inspektora bezpiecze�stwa 
teleinformatycznego mog� zajmowa� lub pełni� osoby, posiadaj�ce po�wiadczenia 
bezpiecze�stwa lub upowa�nienie odpowiednie do klauzuli informacji wytwarzanych, 
przetwarzanych, przechowywanych lub przekazywanych w systemach lub sieciach 
teleinformatycznych, po odbyciu specjalistycznych szkole� z zakresu bezpiecze�stwa 
teleinformatycznego prowadzonych przez słu�by ochrony pa�stwa. 

21. Za�wiadczenie o odbytym szkoleniu jest przechowywane w aktach osobowych oraz 
dokumentacji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. 

KOPIE ZAPASOWE: 

1. Zaleca si� wykonywanie kopii zapasowych wykonanych dokumentów niejawnych. 
2. Sposób przechowywania zapasowych kopii jest identyczny jak przechowywanie 

dokumentów wykonanych w formie tradycyjnej (pismo), w przypadku gdy no�nikiem 
informacji jest materiał inny ni� pismo, klauzul� tajno�ci i sygnatur� literowo-cyfrow�
umieszcza si� przez ostemplowanie, nadrukowanie, wpisanie odr�czne, trwałe doł�czenie 
metek, nalepek, kalkomanii lub w inny sposób, bezpo�rednio, a je�eli jest to niemo�liwe – 
na ich obudowie lub opakowaniu. 
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1. Dokumenty zawieraj�ce informacje niejawne powinny by� przechowywane zgodnie  
z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

2. Dokumenty ostatecznie załatwione wymagaj� wszycia w teczk� pism, po zako�czeniu roku 
kalendarzowego, klauzule niejawno�ci teczek okre�la si� według dokumentu  
o najwy�szej klauzuli tajno�ci, 

3. Dokumenty niejawne o klauzuli „poufne” musz� by� przechowywane w kancelarii niejawnej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumenty te mog� by� przechowywane poza 
kancelari�, kierownik jednostki organizacyjnej lub inna upowa�niona przez niego osoba mog�
wyrazi� pisemn� zgod� na przechowywanie dokumentów poza pomieszczeniami kancelarii, pod 
warunkiem spełnienia wymogów bezpiecze�stwa odpowiednich do tej klauzuli, na czas 
niezb�dny do realizacji zada� zwi�zanych z dost�pem do tych dokumentów. 

4. Dokumenty niejawne o klauzuli „zastrze�one” s� przechowywane w kancelarii niejawnej lub na 
stanowiskach pracy w meblach biurowych zamykanych na klucz. 

#�����������$�����
����$��������������������  ���
�����
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1. Klauzul� tajno�ci nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia 
innego ni� dokument materiału. 

2. Informacje niejawne podlegaj� ochronie w sposób okre�lony w ustawie o ochronie informacji 
niejawnych do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli tajno�ci. 

3. Osoba wymieniona w pkt.1 mo�e okre�li� dat� lub wydarzenie, po którym nast�pi zniesienie 
lub zmiana klauzuli tajno�ci. 

4. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajno�ci jest mo�liwe wył�cznie po wyra�eniu pisemnej zgody 
przez osob�, o której mowa w pkt. 1, albo jej przeło�onego w przypadku ustania lub zmiany 
ustawowych przesłanek ochrony. 

5. Nale�y nie rzadziej ni� raz na 5 lat dokona� przegl�du materiałów celem ustalenia, czy 
spełniaj� ustawowe przesłanki ochrony. 

6. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajno�ci podejmuje si� czynno�ci polegaj�ce na naniesieniu 
odpowiednich zmian w oznaczeniu materiału i poinformowaniu o nich odbiorców. Odbiorcy 
materiału, którzy przekazali go kolejnym odbiorcom, s� odpowiedzialni za poinformowanie ich 
o zniesieniu lub zmianie klauzul tajno�ci. 

7. Poszczególne cz��ci materiału mog� by� oznaczone ró�nymi klauzulami tajno�ci. 
8. Oznaczenie materiału klauzul� tajno�ci polega na umieszczeniu na nim klauzuli tajno�ci. 

Przyznan� klauzul� tajno�ci nanosi si� w sposób wyra�ny i w pełnym jej brzmieniu. 
9. Wprowadza si� nast�puj�ce oznaczenia klauzul tajno�ci: 
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− „Pf” – dla klauzuli „poufne”; 

− „Z” – dla klauzuli „zastrze�one”. 
10. Materiały zawieraj�ce informacje niejawne utrwalone na pi�mie – „dokument 

nieelektroniczny” oraz „elektroniczny”, oznacza si� w sposób zgodny z Rozporz�dzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów 
i umieszczania na nich klauzul tajno�ci, (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692). Wzór opisania 
dokumentu niejawnego stanowi zał�cznik nr 2 do „Planu Ochrony Informacji Niejawnych”. 

11. W przypadku pisma, któremu nadano bieg korespondencyjny, na pierwszej stronie w prawym 
górnym rogu pod numerem egzemplarza mo�na zamie�ci� dyspozycj� dla adresata o tre�ci: 

� „udzielanie informacji tylko za pisemn� zgod� nadawcy”; 
� „kopiowanie tylko za pisemn� zgod� nadawcy”; 
� „odpis tylko za pisemn� zgod� nadawcy”; 
� „kopiowanie stron od ... do ... tylko za pisemn� zgod� nadawcy”; 
� „odpis od ... do ... tylko za pisemn� zgod� nadawcy”; 
� „wypis (wyci�g) od ... do ... tylko za pisemn� zgod� nadawcy”. 

12. W przypadkach uzasadnionych organizacj� ochrony informacji niejawnych na materiałach 
zawieraj�cych informacje niejawne mo�na nanosi� dodatkowe oznaczenia. 

13. Dokumenty elektroniczne przetwarzane wył�cznie w systemie teleinformatycznym, 
podlegaj�ce ewidencji w elektronicznym rejestrze dokumentów, oznacza si� w sposób 
okre�lony w Rozporz�dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r.  
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajno�ci  
(Dz. U. z 2011 r. nr 288 poz. 1692), 

14. W przypadku dokumentów elektronicznych, o których mowa w pkt. 13, na ka�dej stronie w 
prawym górnym rogu pod klauzul� tajno�ci zamiast oznaczenia numeru egzemplarza 
umieszcza si� napis „Egz. elektroniczny”. 

15. Materiały w postaci prezentacji multimedialnych oznacza si� w nast�puj�cy sposób:
1) na ka�dym slajdzie lub stronie stanowi�cej integraln� cz��� prezentacji multimedialnej 

umieszcza si�: 
a) w prawym górnym rogu klauzul� tajno�ci, 
b) w prawym dolnym rogu klauzul� tajno�ci, numer slajdu lub strony łamany przez liczb�

slajdów lub stron; 
2) na pierwszym slajdzie lub stronie stanowi�cej integraln� cz��� prezentacji multimedialnej 

umieszcza si� dodatkowo: 
a) w lewym górnym rogu nazw� jednostki lub komórki organizacyjnej oraz sygnatur� literowo-

cyfrow�,  
b) napis o tre�ci: „podlega ochronie do ...”,  

16. Na pismach stanowi�cych zał�czniki:
1) Na pierwszej stronie w prawym górnym rogu, umieszcza si� dodatkowo napis: „Zał�cznik 

nr ... do pisma nr ... z dnia …”. 
2) Napis, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si�, w miar� mo�liwo�ci, na innych ni� pismo 

materiałach. 
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3) Je�eli przy pi�mie przewodnim przesyła si� zał�czniki oznaczone klauzulami tajno�ci, to: 
a) klauzula pisma przewodniego lub dokumentu nie mo�e by� ni�sza ni� klauzula zał�cznika 
o najwy�szym stopniu tajno�ci; 

17. Na pi�mie przewodnim, je�eli jego klauzula jest inna po odł�czeniu zał�czników:

1) Zamieszcza si� dyspozycj� co do klauzuli tajno�ci pisma po trwałym ich odł�czeniu; na ka�dej 
stronie pod numerem egzemplarza zamieszcza si� napis: „........... (nazwa klauzuli tajno�ci) po 
odł�czeniu zał�czników” lub „Jawne po odł�czeniu zał�czników”. 

2)  Przy rejestracji pisma przewodniego, o którym mowa w pkt.1, we wła�ciwej ewidencji, 
w rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi” wpisuje si� adnotacj� o tre�ci „... (nazwa klauzuli 
tajno�ci) po odł�czeniu zał�czników” lub „Jawne po odł�czeniu zał�czników”. 

18. Na materiałach innych ni� pismo, klauzul� tajno�ci i sygnatur� literowo-cyfrow� umieszcza 
si� przez ostemplowanie, nadrukowanie, wpisanie odr�czne, trwałe doł�czenie metek, nalepek, 
kalkomanii lub w inny widoczny sposób, bezpo�rednio, a je�eli to nie jest mo�liwe — na ich 
obudowie lub opakowaniu. 

19. Utrwalanie informacji niejawnych w formie d�wi�ku, obrazu lub poczty elektronicznej:

1) powinno by� poprzedzone i ko�czy� si� informacj� o nadanej klauzuli tajno�ci, je�eli istniej�
takie mo�liwo�ci techniczne. 

20. Na trwale oprawionych zbiorach dokumentów, rejestrach, ksi��kach, broszurach  
i reprodukcjach: 

1) klauzule tajno�ci umieszcza si� po prawej stronie na górze i dole zewn�trznych �cianek okładki 
oraz, je�eli jest, na stronie tytułowej. 

#������	�������	�����

1. Na pismach zawieraj�cych informacje niejawne, wobec których min�ł ustawowy okres 
ochrony lub okres ustanowiony przez osob� uprawnion� do nadania klauzuli : 

1) skre�la si� wszystkie dotychczasowe oznaczenia znoszonej klauzuli tajno�ci; 
 2) nad pierwszym w kolejno�ci skre�lonym oznaczeniem klauzuli tajno�ci umieszcza si� napis 

"Zniesiono klauzul� tajno�ci" oraz dat�, podpis, imi� i nazwisko lub inne oznaczenie 
wskazuj�ce osob� dokonuj�c� tych adnotacji oraz wskazuje si� podstaw� dokonania czynno�ci. 

2. Na pismach zawieraj�cych informacje niejawne, wobec których zniesiono lub zmieniono 
przyznan� klauzul� tajno�ci: 
1) skre�la si� wszystkie dotychczasowe oznaczenia klauzuli tajno�ci; 
2) nad skre�lonymi oznaczeniami klauzul tajno�ci umieszcza si� oznaczenie nowej klauzuli 
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tajno�ci; 
3) nad pierwszym w kolejno�ci skre�lonym oznaczeniem klauzuli tajno�ci umieszcza si� dat�, 
podpis, imi� i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce osob� dokonuj�c� tych adnotacji oraz 
wskazuje si� podstaw� dokonania czynno�ci. 
4) w stosunku do pism znajduj�cych si� w zbiorach dokumentów zawieraj�cych informacje 
niejawne, wobec których min�ł ustawowy lub ustanowiony okres ochrony, czynno�ci,  
o których mowa w ust. 1—2, mo�na dokona� najpó�niej w przypadku ich udost�pniania lub 
przekazywania osobom spoza jednostki lub komórki organizacyjnej. 

3. Na dokumentach elektronicznych nie dokonuje si� skre�le� i adnotacji, o których mowa 
powy�ej. Informacje o skre�leniach i adnotacjach umieszcza si� we wła�ciwych 
ewidencjach lub metadanych dokumentu elektronicznego. 

4. Skre�le� i adnotacji, dokonuje pracownik kancelarii niejawnej lub inne upowa�nione osoby. 
5. Skre�lenia klauzul tajno�ci oraz adnotacji, dokonuje si� kolorem czerwonym, w sposób 

czytelny. Wycieranie, wywabianie lub zamazywanie klauzuli tajno�ci i dokonanych zmian jest 
niedozwolone. 

6. W stosunku do pism znajduj�cych si� w zbiorach dokumentów zawieraj�cych informacje 
niejawne, wobec których min�ł ustanowiony okres ochrony, czynno�ci, o których mowa, mo�na 
dokona� najpó�niej w przypadku ich udost�pniania lub przekazywania osobom spoza jednostki 
lub komórki organizacyjnej. 

7. W stosunku do materiałów innych ni� pismo, na trwale oprawionych zbiorach dokumentów, 
rejestrach, ksi��kach, broszurach i reprodukcjach sposoby dokonywania skre�le� i adnotacji  
stosuje si� odpowiednio, uwzgl�dniaj�c sposób oznakowania tych materiałów. 

#����������$�������$�
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1. Na dokumencie nieelektronicznym wytworzonym w wyniku kopiowania lub tłumaczenia 
umieszcza si�: 

1) w przypadku kopii - na pierwszej stronie sygnatur� literowo-cyfrow�, na któr� składaj� si�: 
literowe oznaczenie jednostki lub komórki organizacyjnej, symbol oznaczenia klauzuli tajno�ci, 
numer, pod którym ten dokument został zarejestrowany i rok, w którym dokonano rejestracji, 
a tak�e, w zale�no�ci od potrzeb, inne oznaczenia ułatwiaj�ce ustalenie miejsca wykonania 
dokumentu w jednostce lub komórce organizacyjnej lub te� jego przynale�no�� do okre�lonej 
sprawy. 
2) w pozostałych przypadkach - odpowiednio oznaczenia, o których mowa w § 5 
Rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 
1692); 
3) na wszystkich stronach: 
a) w przypadku kopiowania napis "Wydruk", "Kopia", "Odpis", "Wyci�g" albo "Wypis", 
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b) w przypadku tłumaczenia napis "Tłumaczenie z j�zyka (nazwa j�zyka)" oraz podpis, imi�
i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce osob� dokonuj�c� tłumaczenia; 
4) na ostatniej stronie w przypadku kopiowania dodatkowo potwierdzenie zgodno�ci 
z oryginałem zawieraj�ce: 
a) napis "Za zgodno��", 
b) odcisk piecz�ci z nazw� jednostki lub komórki organizacyjnej, w której wytworzono 
dokument, 
c) podpis, imi� i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce kierownika jednostki lub komórki 
organizacyjnej, w której dokonano kopiowania, albo osob� przez niego upowa�nion�. 

2. Wytworzenie dokumentu w wyniku kopiowania lub tłumaczenia dokumentu 
nieelektronicznego odnotowuje si� na ostatniej stronie dokumentu kopiowanego lub 
tłumaczonego przez umieszczenie informacji o: 

1) nazwie jednostki lub komórki organizacyjnej, w której wytworzono dokument; 
2) liczbie egzemplarzy dokumentu wytworzonego; 
3) dacie wytworzenia dokumentu; 
4) numerze, pod jakim wytworzony dokument został zarejestrowany. 

3. Informacje o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, umieszcza si� przed wytworzeniem dokumentu w 
wyniku kopiowania lub tłumaczenia, natomiast numer, pod jakim został on zarejestrowany, 
umieszcza si� po wytworzeniu. 

4. W przypadku kopiowania lub tłumaczenia dokumentu elektronicznego informacje, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-4, umieszcza si� w jego metryce. 

5. W metryce dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku kopiowania lub tłumaczenia 
umieszcza si�: 

 1) informacje, o których mowa w § 6�Rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 
2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692);  

 2) odpowiednio informacj�: "Odwzorowanie cyfrowe", "Kopia", "Odpis", "Wyci�g", "Wypis" 
albo "Tłumaczenie z j�zyka (nazwa j�zyka)"; 

 3) imi� i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce osob� dokonuj�c� kopiowania albo 
tłumaczenia. 

6. W przypadku dokumentu o klauzuli "zastrze�one" dopuszcza si� odst�pienie od umieszczenia 
oznacze�, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 2 i 3. 

7. W przypadku wytwarzania dokumentów w wyniku kopiowania lub tłumaczenia materiałów 
archiwalnych zgromadzonych w archiwach pa�stwowych albo archiwach wyodr�bnionych nie 
dokonuje si� czynno�ci, o których mowa w ust. 2, z tym �e do materiałów archiwalnych 
doł�cza si� kart� informacyjn�, na której ka�dorazowo umieszcza si� informacj� o wytworzeniu 
dokumentów w wyniku kopiowania lub tłumaczenia, z uwzgl�dnieniem informacji, o których 
mowa w ust. 2. 

�
�
�
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1. Informacje niejawne oznaczone klauzul� „poufne” lub „zastrze�one” mog� by� udost�pniane 
wył�cznie osobie uprawnionej do dost�pu do informacji niejawnych o okre�lonej klauzuli 
niejawno�ci. 

2. Uzyskanie uprawnie� do dost�pu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” mo�e nast�pi�: 
1) po przeprowadzeniu zwykłego post�powania sprawdzaj�cego wobec kandydata do dost�pu do 

tych informacji; 
2) po uzyskaniu przez dan� osob� po�wiadczenia bezpiecze�stwa; 
3) po przeszkoleniu danej osoby w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych 

i uzyskaniu wła�ciwego za�wiadczenia o przeszkoleniu. 
3. Zwykłe post�powanie sprawdzaj�ce w zwi�zku z dost�pem do informacji niejawnych 

o klauzuli „poufne” na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej przeprowadza 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

4. Osoba podlegaj�ca post�powaniu sprawdzaj�cemu zwykłemu zobowi�zana jest do: 
1) wypełnienia okre�lonej przepisami ankiety bezpiecze�stwa osobowego, w  sposób dokładny i 

zgodny z prawd�; 
2) odbycia szkolenia z zakresu znajomo�ci przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych 

prowadzone przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 
5. Odmowa poddania si� post�powaniu sprawdzaj�cemu ze strony osoby, która jest lub b�dzie 

zatrudniona na stanowisku zwi�zanym z dost�pem do informacji niejawnych, a w zwi�zku 
z tym nie uzyskanie po�wiadczenia bezpiecze�stwa warunkuj�cego dost�p do informacji 
niejawnych o klauzuli „poufne” mo�e skutkowa�: 

1) przeniesieniem danej osoby na stanowisko nie zwi�zane z dost�pem do informacji niejawnych; 
2) rozwi�zaniem umowy o prac� w przypadku niemo�no�ci zmiany stanowiska; 
3) niemo�no�ci� zatrudnienia na danym stanowisku, w przypadku ubiegania si� o zatrudnienie 

w urz�dzie. 
6. Kierownik jednostki organizacyjnej mo�e wyrazi� w formie pisemnej zgod� na udost�pnienie 

informacji niejawnych o klauzuli „poufne” osobie która jest zatrudniona lub wykonuje prace 
zlecone, wobec której wszcz�to zwykłe post�powanie sprawdzaj�ce, wzór zgody pisemnej 
stanowi zał�cznik nr 6 do Planu ochrony. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej uzyskuje dost�p do informacji niejawnych oznaczonych 
klauzul� „poufne” po uzyskaniu Po�wiadczenia Bezpiecze�stwa oraz uzyskaniu za�wiadczenia 
stwierdzaj�cego odbycie szkolenia z zakresu przepisów ustawy o ochronie informacji 
niejawnych.  

8. Post�powanie sprawdzaj�ce wobec kierownika jednostki, w przypadku potrzeby uzyskania 
uprawnie� dost�pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul� „poufne” przeprowadza 
Agencja Bezpiecze�stwa Wewn�trznego. 

9. Szkolenie kierownika jednostki w zwi�zku z przewidywanym dost�pem do informacji 
niejawnych oznaczonych klauzul� „poufne” organizuje Pełnomocnik ochrony wydaj�c 
stosowne za�wiadczenie. 
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10. Uzyskanie uprawnie� do dost�pu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrze�one” mo�e 
nast�pi�: 

1) po uzyskaniu przez dan� osob� upowa�nienia nadanego przez kierownika jednostki; 
2) po przeszkoleniu danej osoby w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych 

i uzyskaniu wła�ciwego za�wiadczenia o przeszkoleniu, szkolenie dla pracowników urz�du 
organizuje Pełnomocnik ochrony. 

#�#������	�
���	��������	��������	�����������
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1. Za ochron� informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. 
2. Zadania okre�lone ustaw� z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z pó�n. zm.) w imieniu kierownika jednostki wykonuje 
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych poprzez: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów zawartych w Planie Ochrony Informacji 
Niejawnych; 

2) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania procedur 
zwi�zanych z upowa�nianiem do dost�pu do tych informacji.
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1. Zakres odpowiedzialno�ci karnej osób, które dopu�ciły si� przest�pstwa lub czynu 
zabronionego przeciwko ochronie informacji został okre�lony przepisami Kodeksu Karnego 
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks Karny, Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z pó�n. zm.) w 
art. 266. 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyj�temu na siebie zobowi�zaniu, ujawnia 
lub wykorzystuje informacj�, z któr� zapoznał si� w zwi�zku z pełnion� funkcj�, 
wykonywan� prac�, działalno�ci� publiczn�, społeczn�, gospodarcz� lub naukow�, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2. 

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informacj�
niejawn� o klauzuli „zastrze�one” lub „poufne” lub informacj�, któr� uzyskał w zwi�zku 
z wykonywaniem czynno�ci słu�bowych, a której ujawnienie mo�e narazi� na szkod�
prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 3. 

2. Wobec pracowników, którzy nie przestrzegaj� wymaga� zwi�zanych z ochron� informacji 
niejawnych, dopuszczaj� si� uchybie� w zakresie niewła�ciwego zabezpieczania 
dokumentów, stwarzaj�c warunki do ujawnienia tajemnicy osobom nieuprawnionym, mog�
by� zastosowane sankcje słu�bowe i dyscyplinarne. 
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1. Archiwizowanie materiałów niejawnych odbywa si� z zachowaniem zasad okre�lonych 
w Rozporz�dzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, 
poz. 67). 

2. Dokumentacja wytwarzana i gromadzona dzieli si� na: 
1) materiały archiwalne – wchodz�ce do pa�stwowego zasobu archiwalnego; 
2) dokumentacj� niearchiwaln� – inn� dokumentacj�, niestanowi�c� materiałów 

archiwalnych. 
3. Rzeczow� klasyfikacj� oraz kwalifikacj� wytwarzanej i gromadzonej dokumentacji ze 

wzgl�du na okresy jej przechowywania zawieraj� jednolite rzeczowe wykazy akt.  
4. Wykazy akt o których mowa stanowi� podstaw� gromadzenia dokumentacji w akta spraw. 
5. Dokumentacja niearchiwalna, podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania 

okre�lonego we wła�ciwym wykazie akt. 
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatno�ci do celów 

praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulatur�.
7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej nast�puje na podstawie zgody wydanej przez 

wła�ciwe archiwum. 
8. Zgod�, o której mowa wyra�a dyrektor miejscowo wła�ciwego archiwum pa�stwowego lub 

wojskowego. 
9. Wniosek o wyra�enie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej nale�y zło�y�

dyrektorowi miejscowo wła�ciwego archiwum pa�stwowego lub wojskowego. 
10. Do wniosku o zgod� jednorazow� doł�cza si�: 

1) protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej; 
2) spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulatur� lub 

zniszczenie, albo spis dokumentacji technicznej niearchiwalnej przeznaczonej na 
makulatur� lub zniszczenie. 

11. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej, sporz�dza komisja powołana przez 
kierownika jednostki, w której skład wchodz�: osoba kieruj�ca lub prowadz�ca archiwum 
zakładowe albo składnic� akt oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych, których 
dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu oraz pracownik kancelarii niejawnej. 

12. W przypadku trudno�ci w ocenie brakowanej dokumentacji niearchiwalnej mo�na zwróci�
si� do miejscowo wła�ciwego archiwum pa�stwowego lub wojskowego o przeprowadzenie 
ekspertyzy. 

13. Urz�d przechowuje w archiwum zakładowym dokumenty brakowania, o których mowa 
wraz z dowodami przekazania nieprzydatnej dokumentacji niearchiwalnej na makulatur�
b�d� protokołami jej zniszczenia. 
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14. Uporz�dkowanie materiałów archiwalnych polega na podziale rzeczowym teczek  
i prawidłowym uło�eniu materiałów wewn�trz teczek, ich opisaniu, nadaniu wła�ciwego 
układu, sporz�dzeniu ewidencji oraz technicznym zabezpieczeniu. 

15. Materiały archiwalne powinny by� uło�one wewn�trz teczek w kolejno�ci spraw,  
a w ramach sprawy chronologicznie, poczynaj�c od pierwszego pisma wszczynaj�cego 
spraw�. Poszczególne strony akt znajduj�cych si� w teczce powinny by� opatrzone kolejn�
numeracj�. 

16. Opisanie materiałów archiwalnych polega na umieszczeniu na wierzchniej stronie 
ka�dej teczki: 
1) nazwy jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, w której materiały powstały; 
2) znaku akt, to jest symbolu literowego komórki organizacyjnej oraz symbolu 

klasyfikacyjnego według wykazu akt, obowi�zuj�cego w jednostce organizacyjnej; 
3) tytułu teczki, to jest nazwy hasła klasyfikacyjnego według wykazu akt, obowi�zuj�cego 

w danej jednostce organizacyjnej, i informacji o rodzaju materiałów archiwalnych, 
znajduj�cych si� w teczce; 

4) rocznych dat kra�cowych, to jest dat najwcze�niejszego i najpó�niejszego materiału 
archiwalnego w teczce; 

5) sygnatury teczki, to jest numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numeru pozycji teczki w 
spisie zdawczo-odbiorczym; 

6) symbolu kwalifikacyjnego materiałów archiwalnych (kategoria A); 
7) liczby stron w teczce. 

17. Czynno�ci zwi�zane z brakowaniem materiałów niearchiwalnych, wobec których  
archiwum pa�stwowe wyraziło zgod� jest dokumentowany przez sporz�dzenie 
protokołu komisyjnego zniszczenia dokumentów niearchiwalnych.  

18. Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów niearchiwalnych sporz�dzany jest 
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz nale�y przesła� do wła�ciwego 
archiwum pa�stwowego. 

##�����	����
�
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1. Ustala si� zasady gospodarki kluczami i piecz�ciami: 
1) Szafy metalowe kancelarii po zamkni�ciu mog� by� dodatkowo plombowane piecz�ci�

do plasteliny. 
2) Klucze od szaf metalowych kancelarii niejawnej oraz piecz�cie, po zako�czeniu pracy 

nale�y zło�y� w pomieszczeniu kancelarii w miejscu niewidocznym.
3) Po zako�czeniu pracy, pracownik kancelarii niejawnej zamyka i plombuje piecz�ci� do 

plasteliny drzwi wej�ciowe kancelarii. 
4) Klucz od drzwi wej�ciowych nale�y umie�ci� w pojemniku lub woreczku, dodatkowo 

zabezpieczaj�c piecz�ci� do plasteliny, nast�pnie tak przygotowany pojemnik lub 
woreczek nale�y umie�ci� w miejscu niewidocznym w wyznaczonym pomieszczeniu. 

5) Piecz�� do plasteliny pracownik kancelarii niejawnej powinien zabezpiecza� tak, by 
osoby nieuprawnione nie mogły z niej korzysta�. 
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6) Tworzy si� zapasowy komplet kluczy od pomieszcze� kancelarii niejawnej. 
7) Zapasowy komplet kluczy nale�y umie�ci� w zamykanym pojemniku lub woreczku na 

klucze, który dodatkowo powinien by� zabezpieczony piecz�ci� do plasteliny. 
8) Tak przygotowany komplet kluczy zapasowych nale�y zło�y� do zdeponowania w szafie 

metalowej w jednym z pomieszcze� Urz�du.  
9) Pracownik kancelarii niejawnej po przybyciu do urz�du, przed otwarciem kancelarii 

powinien sprawdzi�, czy nie zostały naruszone piecz�cie zabezpieczaj�ce klucze oraz 
zabezpieczaj�ce drzwi wej�ciowe do kancelarii. W dalszej kolejno�ci sprawdza czy nie 
zostały naruszone piecz�cie na szafach znajduj�cych si� w kancelarii. 
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OCENA ISTOTNO�CI 

CZYNNIKÓW ZAGRO�E�  

maj�cych lub mog�cych mie� wpływ na bezpiecze�stwo 

informacji niejawnych  

w Urz�dzie Gminy Konopiska 

Opracowano zgodnie z rozporz�dzeniem  
Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie �rodków bezpiecze�stwa fizycznego 

stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 683 z dnia 19 czerwca) 

Opracował: 

……………………………….. 

Pełnomocnik ds. Ochrony 
 Informacji niejawnych  
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Wst�p 

Dla prawidłowego sposobu zabezpieczenia informacji niejawnych i doboru 

adekwatnych �rodków bezpiecze�stwa fizycznego w Urz�dzie Gminy Konopiska dokonano 

oceny istotno�ci czynników zagro�e� zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporz�dzeniu 

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie �rodków bezpiecze�stwa fizycznego 

stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 z dnia 19 

czerwca 2012 r.).  

Okre�laj�c poziom zagro�e� zastosowano indywidualn� ocen� czynników, które mog�

mie� wpływ na bezpiecze�stwo informacji niejawnych.  

Ka�dy z czynników został poddany wnikliwej analizie pod k�tem jego znaczenia dla 

zagro�enia ujawnieniem lub utrat� informacji niejawnych.  

Dokonana ocena ryzyka jest adekwatna do zastosowanych �rodków bezpiecze�stwa 

fizycznego i została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał�cznikach do 

rozporz�dzenia: 

• „Podstawowe wymagania bezpiecze�stwa fizycznego”; 

• „Klasyfikacja �rodków bezpiecze�stwa fizycznego”; 

• „Metodyka doboru �rodków bezpiecze�stwa fizycznego”; 

• „Punktacja zastosowanych �rodków bezpiecze�stwa fizycznego”. 

 Przy okre�laniu poziomu zagro�e� oceniano czynniki wyst�puj�ce w Urz�dzie Gminy 

Konopiska. Bior�c pod uwag� ocen� czynników oceniano jako czynnik, który ma „bardzo 

istotne znaczenie”, „istotne znaczenie” lub „małe znaczenie”. Dokonany wybór został 

uzasadniony.  
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KLAUZULA TAJNO�CI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH  
w Urz�dzie Gminy Konopiska

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO

1. Bardzo istotny (8 pkt.) --------- 

2. Istotny (4 pkt.) 4

3. Mało istotny (1 pkt) ---------

UZASADNIENIE:

Informacjom niejawnym nadaje si� klauzul� „zastrze�one”, je�eli nie nadano im 

wy�szej klauzuli tajno�ci, a ich nieuprawnione ujawnienie mo�e mie� szkodliwy wpływ na 

wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zada�  

w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpiecze�stwa publicznego, 

przestrzegania praw i wolno�ci obywateli, wymiaru sprawiedliwo�ci albo interesów 

ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  

W Urz�dzie Gminy Konopiska wyst�puj� informacje niejawne oznaczone klauzul�

„poufne” lub „zastrze�one” dotycz�ce spraw zwi�zanych z wykonywaniem zada� w zakresie 

spraw obronnych, obrony cywilnej i zarz�dzania kryzysowego. Bior�c powy�sze pod uwag�

czynnik okre�lono jako istotny – przyznano 4 punkty. 

L.p. KLAUZULA TAJNO�CI TAK  NIE 

1. �ci�le tajne ------------ x 

2. tajne ------------ x 

3. poufne X ------------ 

4. zastrze�one  X ------------ 
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LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH  
w Urz�dzie Gminy Konopiska 

Lp. KLAUZULA TAJNO�CI  Szacunkowa liczba materiałów 
1. �ci�le tajne 0 

2. tajne 0 

3. poufne Kilka – mniej ni� 5 

4. zastrze�one  Kilkadziesi�t

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO 

1. Bardzo istotny (8 pkt.) -------- 

2. Istotny (4 pkt.) 4 

3. Mało istotny (1 pkt) -------- 

UZASADNIENIE: 

Przy ocenie czynnika „liczba materiałów niejawnych” w Urz�dzie Gminy 

Konopiska zostały wzi�te pod uwag� wszystkie materiały niejawne 

zarejestrowane w urz�dzeniach ewidencyjnych, pozostaj�ce w faktycznej 

dyspozycji Urz�du Gminy.  

W zwi�zku z wyst�powaniem materiałów niejawnych zarówno o klauzuli 

„poufne” i „zastrze�one” oraz bior�c pod uwag� liczb� tych materiałów 

niejawnych oceniono czynnik ryzyka jako istotny. 
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POSTA� INFORMACJI NIEJAWNYCH  
w Urz�dzie Gminy Konopiska

Lp. POSTA� INFORMACJI NIEJAWNYCH TAK NIE
�

1. Dokumenty nieelektroniczne x

2. Dokumenty elektroniczne x

3. Inne: nagranie d�wi�kowe, obrazem itp. x

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO
�

1. Bardzo istotny (8 pkt.) --------- 

2. Istotny (4 pkt.) --------- 

3. Mało istotny (1 pkt) 1

UZASADNIENIE: 

Przy ocenie ryzyka okre�laj�cego w jakiej postaci wyst�puj� informacje niejawne  

w Urz�dzie Gminy Konopiska brano pod uwag� ogóln� liczb� przetwarzanych informacji 

niejawnych, stosuj�c zasad�, �e im wi�cej informacji niejawnych jest przetwarzanych w 

systemach informatycznych w stosunku do ogólnej liczby materiałów, tym czynnik jest 

bardziej istotny. 

W Urz�dzie Gminy Konopiska wyst�puj� wył�cznie materiały niejawne w postaci 

dokumentów nieelektronicznych, w zwi�zku z powy�szym czynnik okre�lono jako mało 

istotny.
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LICZBA OSÓB  
maj�cych lub mog�cych mie� dost�p do informacji niejawnych 

w Urz�dzie Gminy Konopiska 

Lp. KLAUZULA TAJNO�CI  LICZBA OSÓB 
�

1. �ci�le tajne -------------- 

2. tajne ------------- 

3. poufne 5

4. zastrze�one  7

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO 

1. Bardzo istotny (8 pkt.) ----------- 

2. Istotny (4 pkt.) 4

3. Mało istotny (1 pkt) ----------- 

UZASADNIENIE: 

Dokonuj�c analizy czynnika uwzgl�dniono ilo�� osób zatrudnionych w Urz�dzie 

Gminy Konopiska w stosunku do ilo�ci osób, które posiadaj� uprawnienia dost�pu do 

informacji niejawnych oraz uzasadnion� potrzeb� dost�pu do informacji niejawnych. 

Ten czynnik rozpatrywano równie� pod k�tem klauzul tajno�ci wyst�puj�cych 

informacji niejawnych. W tym przypadku czynnik byłby bardziej istotny, gdyby ilo�� osób 

maj�cych lub mog�cych mie� dost�p do informacji niejawnych była wi�ksza w stosunku do 

osób zatrudnionych w Urz�dzie Gminy Konopiska. Bior�c powy�sze pod uwag� oceniono 

czynnik jako istotny. 
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LOKALIZACJA  
Urz�du Gminy Konopiska 

Lp. Rodzaj zabudowy Opis 

1. Budynek murowany 

Urz�du Gminy 

Konopiska 

Obiekt wolnostoj�cy nie przylegaj�cy do innych 

obiektów. 

2.  �Dookoła Urz�du 

Gminy zlokalizowany 

jest parking 

Parking jest obiektem ogólnodost�pnym. Klientami 

parkingu s� interesanci urz�du gminy, a tak�e innych 

instytucji mieszcz�cych si� w budynku urz�du gminy. 

3. Inne obiekty znajduj�ce 

si� w pobli�u Urz�du 

Gminy 

W pobli�u budynku znajduj� si�: piekarnia, stadion 

piłkarski, przedszkole, budynki mieszkalne i handlowe 

oraz ko�ciół. 

4. Inne jednostki maj�ce 

siedzib� w obiekcie 

W budynku maj� siedzib�: GOPS, SPZOZ Gminny 

O�rodek Zdrowia, urz�d pocztowy. 

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO 
1. Bardzo istotny (8 pkt.) ------------ 

2. Istotny (4 pkt.) 4 

3. Mało istotny (1 pkt) ------------ 

UZASADNIENIE: 

W wyniku analizy i oceny ryzyka czynnika okre�laj�cego lokalizacj� Urz�du Gminy 

Konopiska, wzi�to pod uwag� fakt, i� istotny wpływ na ryzyko ma wspólne u�ytkowanie 

obiektu Urz�du Gminy z innymi podmiotami.  

W pobli�u budynku urz�du znajduj� si�: piekarnia, stadion piłkarski, przedszkole, 

budynki mieszkalne i handlowe oraz Ko�ciół.  

Ze wspólnego parkingu korzystaj� petenci wszystkich podmiotów funkcjonuj�cych  

w budynku urz�du gminy. Jednak�e nie ma w pobli�u �adnych instalacji, które mogłyby 

stanowi� zagro�enie dla Urz�du Gminy, a tak�e zdrowia lub �ycia ludzi. 

Bior�c powy�sze pod uwag� okre�lono czynnik jako istotny. 
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DOST�P DO BUDYNKU  
osób nieb�d�cych pracownikami  

Urz�du Gminy Konopiska 

Lp. ZAGADNIENIE 
�

OPIS 

1. Go�cie, interesanci Urz�du Gminy Szacunkowo około 50 osób dziennie. 

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA 
�

PRZYZNANO 

1. Bardzo istotny (8 pkt.) ----------- 

2. Istotny (4 pkt.) ----------- 

3. Mało istotny (1 pkt) 1

UZASADNIENIE: 

Bior�c pod uwag� czynnik zwi�zany z dost�pem do budynku Urz�du Gminy osób nie 

b�d�cych pracownikami Urz�du zachodzi jedynie sytuacja zwi�zana z ruchem go�ci lub 

interesantów Urz�du Gminy. Szacunkowo ocenia si�, �e jest to około 50 osób dziennie.  

Na wzrost tego czynnika miałby fakt, zwi�zany z mo�liwo�ci� swobodnego 

poruszania si� po budynku osób nieb�d�cych pracownikami jednostki oraz ilo�� tych osób. 

Poniewa� ilo�� tych osób jest niewielka (około 50 osób dziennie), czynnik oceniono jako 

mało istotny. 

�

�

�

�

�

�
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INNE CZYNNIKI 
mog�ce mie� wpływ na bezpiecze�stwo informacji niejawnych 

w Urz�dzie Gminy Konopiska 

Lp. CZYNNIK   TAK  NIE 
�

1. Działanie obcych słu�b specjalnych ������������
Czynnik nie 

wyst�puje

2. Sabota�, zamach terrorystyczny ������������
Czynnik nie 

wyst�puje

3. Kradzie� lub inna działalno�� przest�pcza  
Czynnik  

 istotny 
������������

4. 
Po�ar, działanie sił przyrody (np. powód�) lub 
szkody górnicze 

Czynnik mało 

istotny 
������������

Lp. OCENA ISTOTNO�CI CZYNNIKA PRZYZNANO
�

1. Bardzo istotny (8 pkt.) --------- 

2. Istotny (4 pkt.) 4

3. Mało istotny (1 pkt) -------

UZASADNIENIE: 

W ocenie innych czynników mog�cych mie� wpływ na bezpiecze�stwo informacji 

niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska nie zakłada si� mo�liwo�ci działania obcych słu�b 

specjalnych oraz sabota�u lub zamachu terrorystycznego. Jednak�e istnieje mo�liwo��

kradzie�y lub innej działalno�ci przest�pczej, a tak�e wyst�pienie po�aru. Bior�c powy�sze 

pod uwag� czynnik jako cało�� okre�la si� jako istotny.
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TABELA PODSUMOWUJ�CA OCEN�  POZIOMU ZAGRO�E�
w Urz�dzie Gminy Konopiska 

L.P. CZYNNIK OCENA ISTOTNO�CI 
CZYNNIKA 

BARDZO 
ISTOTNY

( 8 pkt.) 

ISTOTNY
( 4 pkt.) 

MAŁO 
ISTOTNY

( 1 pkt.) 
1. Klauzula tajno�ci przetwarzanych informacji 

niejawnych 
---------- 4 ---------- 

2. Liczba materiałów niejawnych ---------- 4 ---------- 

3. Posta� informacji niejawnych ---------- ---------- 1 

4. Liczba osób ---------- 4 ----------

5. Lokalizacja ---------- 4 ----------

6. Dost�p osób do budynku ---------- ---------- 1 

7. Inne czynniki ---------- 4 ----------

RAZEM – wszystkie punkty 22

TABELA DO OKRE�LENIA POZIOMU ZAGRO�E�

POZIOM ZAGRO�E�

NISKI �REDNI WYSOKI 

7 pkt – 16 pkt 17 pkt – 32 pkt powy�ej 32 pkt 

W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych czynników ostateczny poziom 

zagro�e� maj�cych lub mog�cych mie� wpływ na bezpiecze�stwo informacji niejawnych  

w Urz�dzie Gminy Konopiska okre�lono jako �REDNI.  
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ANALIZA DOBORU �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 
Dla �redniego poziomu zagro�e� i najwy�szej klauzuli informacji niejawnych „poufne”- 
minimalna liczba punktów do osi�gni�cia, wskazana w tabeli „PODSTAWOWE

WYMAGANIA BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO„ wynosi 14 punktów.

I element obowi	zkowy – K1+K2+K3, który musi wynie�� minimum 8 punktów. 

K 1 SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH, 
K1S1 konstrukcja szafy,
K1S2 zamek do szafy,

          
K 2 POMIESZCZENIA, 

K2S1 konstrukcja pomieszczenia, 
K2S2 zamek do drzwi pomieszczenia,

K 3 BUDYNKI, 
O zaklasyfikowaniu budynku do danej klasy decyduje najsłabszy jego element 
zewn�trzny (�ciany, podłoga, strop, drzwi, okna). 

II element obowi	zkowy – K4+K5, który musi wynie�� minimum 3 punkty. 
K4 – KONTROLA DOST�PU, 
         K4S1 – Systemy kontroli dost�pu, 
         K4S2 – Kontrola osób nieposiadaj�cych stałego upowa�nienia do wej�cia na obszar 
jednostki organizacyjnej (interesantów). 
K5 – PERSONEL BEZPIECZE�STWA I SYSTEMY SYGNALIZACJI NAPADU 
        I WŁAMANIA, 
        K5S1- Personel bezpiecze�stwa, 
        K5S2- Systemy sygnalizacji napadu i włamania. 
  
III element dodatkowy K6, powinien wynie�� minimum 3 punkty
K6- GRANICE I BARIERY FIZYCZNE, 

K6S1 - Ogrodzenie,
K6S2 - Kontrola dost�pu w punktach dost�pu, 
K6S3 - System kontroli osób i przedmiotów przy wej�ciu/wyj�ciu, 
K6S4 - System wykrywania naruszenia ogrodzenia, 
K6S5 - O�wietlenie chronionego obszaru, 
K6S6 - System dozoru wizyjnego granic. 

I ELEMENT – K1+K2+K3 
DOBÓR �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

K 1 SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI  
NIEJAWNYCH, 

Typ Punkt 

K1S1 �rodek bezpiecze�stwa - Konstrukcja szafy 1 1 
K1S2 �rodek bezpiecze�stwa - Zamek do szafy 1 1 

Liczba punktów za kategori� stanowi�c� iloczyn liczby punktów za powy�sze �rodki 
bezpiecze�stwa (K1= K1S1x K1S2) = 1 pkt 
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DOBÓR �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

K 2 POMIESZCZENIA Typ Punkt 

K2S1 �rodek bezpiecze�stwa - Konstrukcja pomieszczenia 3 3 
K2S2 �rodek bezpiecze�stwa - Zamek do drzwi pomieszczenia 2 2 

Liczba punktów za kategori� stanowi�c� iloczyn liczby punktów za powy�sze �rodki 
bezpiecze�stwa (K2=K2S1x K2S2) = 6 pkt.
___________________________________________________________________________ 

DOBÓR �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

K 3 BUDYNEK Typ Punkt 

O zaklasyfikowaniu budynku do danej klasy decyduje 

najsłabszy element (�ciany, podłoga, strop, drzwi, okna) 

3 3 

Liczba punktów za kategori� K3=3 pkt. 
___________________________________________________________________________ 

Ł�CZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE K1+K2+K3 = 10 

TABELA WYZNACZONEJ PUNKTACJI ZA ZASTOSOWANE  
�RODKI BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

Ogólna liczba punktów stanowi�ca sum� punktów za wszystkie kategorie 

PUNKTY = K1+K2+K3/ 1+6+3 = 10 

10

K 1 SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI 
NIEJAWNYCH 

Punkt 

K1S1 �rodek bezpiecze�stwa – Konstrukcja szafy 1 
K1S2 �rodek bezpiecze�stwa - Zamek do szafy 1 

Liczba punktów za kategori� K1 stanowi�ca iloczyn punktów 
za oba powy�sze �rodki bezpiecze�stwa K1=K1S1xK1S2 1

K 2 POMIESZCZENIA  Punkt 

K2S1 �rodek bezpiecze�stwa - Konstrukcja pomieszczenia 3 

K2S2 �rodek bezpiecze�stwa – Zamek do drzwi  pomieszczenia 2 

Liczba punktów za kategori� K2 stanowi�c� iloczyn punktów za 

oba powy�sze �rodki bezpiecze�stwa  K2=K2S1xK2S2 6
K3 BUDYNKI Punkt

Liczba punktów za kategori� K3 – TYP 3 3
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OSI	GNI�TA Ł	CZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE K1+K2+K3 wynosi  
10 pkt. i jest wi�ksza od wymaganej do osi�gni�cia (8 pkt.).

II ELEMENT – K4+K5 
DOBÓR �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

K 4 KONTROLA DOST�PU Typ Punkt 

K4S1 �rodek bezpiecze�stwa – Systemy kontroli dost�pu 1 1 
K4S2 �rodek bezpiecze�stwa – Kontrola interesantów Eskorta 3 

Liczba punktów za kategori� stanowi�c� iloczyn liczby punktów za powy�sze �rodki 
bezpiecze�stwa (K4= K4S1x K4S2) = 3 pkt.
___________________________________________________________________________ 

DOBÓR �RODKÓW BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 
K 5 PERSONEL BEZPIECZE�STWA I SYSTEMY 

SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA 
Typ Punkt 

K5S1 �rodek bezpiecze�stwa – Personel bezpiecze
stwa 1 1 
K5S2 �rodek bezpiecze�stwa – Systemy sygnalizacji napadu 

i włamania
1 1 

Liczba punktów za kategori� stanowi�c� iloczyn liczby punktów za powy�sze �rodki 
bezpiecze�stwa (K5=K5S1x K5S2) = 1 pkt
___________________________________________________________________________ 

Ł�CZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE K4+K5 = 4 
___________________________________________________________________________ 

TABELA WYZNACZONEJ PUNKTACJI ZA ZASTOSOWANE  
�RODKI BEZPIECZE�STWA FIZYCZNEGO 

Ogólna liczba punktów stanowi�ca sum� punktów za wszystkie kategorie 

PUNKTY = K4+K5/ 3+1 = 4 

4

Osi�gni�ta ł�czna liczba punktów za kategorie K4+K5 wynosi 4 pkt. i jest wi�ksza od 

wymaganej do osi�gni�cia (3 pkt.). 

K 4 KONTROLA DOST�PU Punkt 

K4S1 �rodek bezpiecze�stwa – Systemy kontroli dost�pu 1 

K4S2 �rodek bezpiecze�stwa – Kontrola interesantów 3 

Liczba punktów za kategori� K4 stanowi�ca iloczyn punktów 

za oba powy�sze �rodki bezpiecze�stwa K4=K4S1xK4S2 
3

K 5 PERSONEL BEZPIECZE�STWA I SYSTEMY 
SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA 

Punkt 

K5S1 �rodek bezpiecze�stwa – Personel bezpiecze
stwa 1 

K5S2 �rodek bezpiecze�stwa – Systemy sygnalizacji napadu 
i włamania

1 

Liczba punktów za kategori� K5 stanowi�c� iloczyn punktów za 

oba powy�sze �rodki bezpiecze�stwa  K5=K5S1xK5S2 1 
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OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW STANOWI�CA SUM� PUNKTÓW ZA 
WSZYSTKIE KATEGORIE K1+K2+K3+K4+K5=14 – jest równa 14, w zwi	zku z tym 
nie jest konieczne stosowanie dodatkowych �rodków bezpiecze
stwa z kategorii K6. Jest 
to minimalna liczba punktów wymagana dla �redniego poziomu zagro�e
 i najwy�szej 
klauzuli informacji niejawnych „poufne” zgodnie z tabel	 „Podstawowe wymagania 
bezpiecze
stwa fizycznego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy w Urz�dzie Gminy Konopiska zostały zastosowane 

nast�puj�ce �rodki w zakresie bezpiecze�stwa fizycznego w celu zapewnienia poufno�ci, 

integralno�ci i dost�pno�ci informacji niejawnych oznaczonych klauzul� „poufne”: 

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

KONSTRUKCJA SZAFY 

W szafie takiej mo�na przechowywa� informacje niejawne o klauzuli tajno�ci „poufne” lub 

ni�szej w strefach ochronnych I lub II  

Szafa: 

1) charakteryzuje si� solidn� konstrukcj� i wykonaniem; 

2) zapewnia odporno�� na próby nielegalnego otwarcia przez osob� do tego 

nieprzygotowan�, z u�yciem podr�cznych, łatwo dost�pnych narz�dzi r�cznych; 

3) jest instalowana i u�ytkowana zgodnie z instrukcj� producenta. 

ZAMEK DO SZAFY 

Zamek: 

1) charakteryzuje si� odporno�ci� na sprawne działania osoby nieuprawnionej, 

posługuj�cej si� zwykłymi, powszechnie dost�pnymi �rodkami; 

POMIESZCZENIA 

KONSTRUKCJA POMIESZCZENIA 

1) Konstrukcja pomieszczenia charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami: 

2) zapewnia wysok� odporno�� na działania osoby nieuprawnionej próbuj�cej uzyska�

dost�p sił� lub za pomoc� ró�norodnych narz�dzi r�cznych; 

3) zapewnia wysoki poziom odporno�ci na potajemne próby uzyskania nieuprawnionego 

dost�pu; 

4) �ciany, podłoga i strop s� wykonane z lekkiej cegły o grubo�ci 25 cm lub podobnego 

wytrzymałego materiału, albo te� ze sklejki oraz płyty gipsowej na wzmocnionej 

ramie wspieraj�cej; 
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5) pomieszczenie jest wyposa�one w pełne drzwi drewniane lub o konstrukcji 

wielowarstwowej (laminat); okna s� wyposa�one w ochronne szyby laminowane 

umieszczone w odpowiedniej ramie lub zabezpieczone kratami okiennymi, 

zapewniaj�ce ten sam poziom odporno�ci na włamanie, co pozostała cz���

pomieszczenia;  

6) drzwi spełniaj� wymagania kategorii 3 lub wy�szej, okre�lone w Polskiej Normie PN-

ENV 1627; 

7) drzwi s� wyposa�one  w zamek typu 2, 3 lub 4. 

ZAMEK DO DRZWI POMIESZCZENIA 

Zamek charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami:  

1) zapewnia odporno�� na sprawne działania osoby nieuprawnionej, posługuj�cej si�

zwykłymi, powszechnie dost�pnymi �rodkami; 

2) zamek i jego komponenty spełniaj� wymagania kategorii 3 lub wy�szej, okre�lone w 

Polskiej Normie PN-ENV 1627. 

BUDYNEK 

Budynek charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami: 

1) zapewnia �redni poziom odporno�ci na próby włamania; 

2) stanowi wytrzymał� konstrukcj�, zazwyczaj z cegły lub pustaków, opart� na �cianach 

szczelinowych lub podobnej budowie; 

3) brak okien w kancelarii niejawnej 

4) drzwi s� wykonane w standardzie odpowiadaj�cym standardowi budynku  

w zakresie odporno�ci na włamanie; okna nie musz� by� zabezpieczone w powy�szy 

sposób, je�eli:  

− dolne kraw�dzie okien znajduj� si� na wysoko�ci przynajmniej 5,5 m nad gruntem 

lub innym elementem budynku (np. balkonem lub balustrad�),  

− nie mo�na uzyska� do nich dost�pu z dachu lub z wykorzystaniem znajduj�cego 

si� w pobli�u elementu (rynna, drabina, drzewo) ułatwiaj�cego potencjalny dost�p 

i penetracj�. 

Uwaga: jako Typ 3 mo�e równie� zosta� sklasyfikowany budynek zbudowany  
z zastosowaniem nowoczesnych technik budowlanych, z wykorzystaniem prefabrykowanych 
paneli lub ramy stalowej i szkła b�d� podobnych materiałów.
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KONTROLA DOST�PU 

SYSTEMY KONTROLI DOST�PU 

Mo�e by� stosowany do zabezpieczania obszarów, w których wyst�puj� informacje  
o najwy�szej klauzuli tajno�ci „poufne”. Jest to system kontroli dost�pu oparty na 
zamkni�tych drzwiach pomieszczenia/obszaru, do którego mo�na uzyska� dost�p za pomoc�: 

1) kluczy wydanych uprawnionym osobom. 

KONTROLA INTERESANTÓW 

Kontrol� interesantów organizuje si� w nast�puj�cy sposób: 

1) wprowadzani go�cie przez cały czas swojej wizyty przebywaj� pod nadzorem osoby 
uprawnionej lub pracownika, z którym zwi�zana jest ich wizyta; 

2) je�eli go�cie musz� odwiedzi� kilka ró�nych działów lub pracowników, powinni formalnie 
przechodzi� spod nadzoru jednej osoby, pod nadzór innej, z zapewnieniem wszelkiej 
odno�nej dokumentacji takiej wizyty i zmiany towarzysz�cych osób uprawnionych; 

3) go�cie s� zobligowani do noszenia odpowiedniego identyfikatora odró�niaj�cego ich od 
pracowników. 

PERSONEL BEZPIECZE�STWA I SYSTEMY SYGNALIZACJI NAPADU  
I WŁAMANIA 

PERSONEL BEZPIECZE�STWA 

Personel bezpiecze�stwa organizuje si� w nast�puj�cy sposób: 

1) w jednostce organizacyjnej funkcjonuj� stra�nicy „sporadyczni”, którzy s� zatrudnieni do 
odwiedzania terenu noc� i podczas weekendów w celu przeprowadzenia podstawowej 
kontroli ogrodzenia; 

2) stra�nicy nie maj� uprawnie� dost�pu do danego obiektu lub budynku, ale w przypadku 
podejrzenia włamania zareaguj� poprzez wezwanie osoby posiadaj�cej klucze. 

SYSTEMY SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA 

System charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami: 
1) jest stosowany na obszarach, na których przewiduje si�, �e potencjalni intruzi maj�

niewielk� wiedz� na temat systemów alarmowych oraz dysponuj� ograniczonymi 
narz�dziami, które s� powszechnie dost�pne; 

2) opiera si� na reakcji wszystkich osób znajduj�cych si� w pobli�u na alarmowy sygnał 
d�wi�kowy lub �wietlny; 

3) ochrona obejmuje przynajmniej miejsca, w których informacje niejawne s�
przechowywane; 

4) stan systemu, w tym generowane ostrze�enia i alarmy, jest stale monitorowany przez 
personel bezpiecze�stwa. 
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• nazw� jednostki lub komórki organizacyjnej, 
w lewym górnym rogu, nad sygnatur� literowo-cyfrow�,  

                                                               

• nazw� miejscowo�ci i  dat� podpisania  
                                                                             dokumentu, w prawym górnym  
                                                                             rogu, powy�ej numeru egzemplarza   
                                                                             lub  napisu „Egz. pojedynczy”: 

�#%�
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lub  

    +#"&��#�����",-.�&�'"'��/%�0#1�

• w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, 
pod  numerem egzemplarza w kolejno�ci pionowej:  

� imi� i nazwisko lub nazw� stanowiska adresata, w przypadku 
wielu adresatów dokumentu, któremu nadano bieg 
korespondencyjny, dopuszcza si� mo�liwo�� umieszczenia jedynie 
adnotacji "adresaci według rozdzielnika"; 
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Na pierwszej stronie w prawym górnym rogu umieszcza si� dodatkowo napis: 
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Napis, o którym mowa umieszcza si� − w miar� mo�liwo�ci − na materiałach innych ni�
dokumenty. 

Je�eli wraz z dokumentem przesyła si� zał�czniki zawieraj�ce informacje niejawne, to: 

1) klauzula tajno�ci dokumentu nie mo�e by� ni�sza ni� najwy�sza klauzula tajno�ci  

zał�czników; 

2) na dokumencie − je�eli po trwałym odł�czeniu zał�czników jest jawny albo jego 

klauzula tajno�ci jest inna ni� okre�lona zgodnie z pkt. 1 − na ka�dej stronie pod 

numerem egzemplarza zamieszcza si� adnotacj� o jawno�ci albo klauzuli tajno�ci 

dokumentu po ich odł�czeniu./ w rubryce „Informacje uzupełniaj�ce/Uwagi” wpisuje 

si� adnotacj� o jawno�ci albo klauzuli tajno�ci dokumentu po trwałym odł�czeniu 

zał�czników. 

7#$�&�#,(��%%��%�3�"�0-7�%$(�
�

• klauzul� tajno�ci i sygnatur� literowo cyfrow� umieszcza si� przez ostemplowanie, 

nadrukowanie, wpisanie odr�czne, trwałe doł�czenie metek, nalepek, kalkomanii lub 

w inny widoczny sposób, bezpo�rednio, a je�eli to nie jest mo�liwe − na ich obudowie 

lub opakowaniu. 

• Utrwalanie informacji niejawnych w formie d	wi�ku lub obrazu powinno by�

poprzedzone i ko
czy� si� informacj� o nadanej klauzuli tajno�ci, o ile istniej� takie 

mo�liwo�ci techniczne. 

• Na trwale oprawionych zbiorach dokumentów, rejestrach, ksi��kach, broszurach 

i reprodukcjach klauzule tajno�ci umieszcza si� po�rodku, na górze i na dole 

zewn�trznych �cianek okładki oraz − je�eli jest − na stronie tytułowej. 
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Oznacza si� w ten sposób, �e jego metryka zawiera nast�puj�ce informacje: 
1)klauzul� tajno�ci; 

 2) sygnatur� literowo-cyfrow�, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c; 

 3) nazw� jednostki lub komórki organizacyjnej; 

 4) dat� rejestracji dokumentu; 

 5) w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, wskazanie adresatów 

przez podanie imion i nazwisk lub nazw ich stanowisk; 

 6) klauzule tajno�ci zał�czników wraz z numerami, pod jakimi zostały zarejestrowane; 

 7) stanowisko, imi� i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce osob� uprawnion� do 

podpisania dokumentu; 

 8) imi� i nazwisko lub inne oznaczenie wskazuj�ce wykonawc�; 

 9) nazw� nadan� dokumentowi lub okre�lenie, czego dokument dotyczy. 

Pełn� nazw� klauzuli tajno�ci nanosi si�, o ile to mo�liwe, na dokumencie elektronicznym. 

W przypadku dokumentu elektronicznego o klauzuli "zastrze�one" stosuje si� odpowiednio 

§ 5, ust. 2. 

W przypadku dokumentu elektronicznego dyspozycj�, o której mowa w § 7, ust. 1, mo�na 
zamie�ci� w jego metryce. 

W przypadkach uzasadnionych organizacj� ochrony informacji niejawnych, na materiałach 
zawieraj�cych informacje niejawne mo�na nanosi� dodatkowe oznaczenia, inne ni� te, o 
których mowa powy�ej. 

KONWERSJA DOKUMENTU
1. Dokument elektroniczny powstały w wyniku konwersji dokumentu nieelektronicznego 

zarejestrowanego w odpowiedniej ewidencji nie wymaga odr�bnej rejestracji, pod 
warunkiem, �e informacja o dokonaniu konwersji zostanie umieszczona przed dokonaniem tej 
czynno�ci na pierwszej stronie dokumentu nieelektronicznego, a po dokonaniu tej czynno�ci− 
w danych rejestrowych tego dokumentu oraz w metadanych powstałego w wyniku konwersji 
dokumentu elektronicznego. 

2. Osoba dokonuj�ca konwersji dokumentu nieelektronicznego odpowiedzialna jest za 
zapewnienie zgodno�ci oznacze
 tego dokumentu z oznaczeniami umieszczonymi w tre�ci 
oraz w metadanych dokumentu elektronicznego powstałego w wyniku konwersji. 

3. Szczegółowe informacje zwi�zane z kopiowaniem lub tłumaczeniem dokumentów 
niejawnych zawiera § 15 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 
2011 r., nr 288, poz. 1692). 
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ZAŁ�CZNIK NR 3 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy 

Konopiska – Wzór o�wiadczenia o zapoznaniu z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych. 
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……………………………….. 
                               /miejscowo��, data/

………………………………………………. 
           /imi� i nazwisko/ 

…………………………………………...….. 
          /stanowisko/ 

O � W I A D C Z E N I E 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1167 z pó�n. zm.) o�wiadczam, i� w dniu 

……………….zostałem/am zapoznany/a z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych. 

……………………………………………. 
/data i czytelny podpis/ 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
SPISANY w dniu …………………………….. 

W obecno�ci …………………………………………………………………………… 
(imi� i nazwisko Pełnomocnika Ochrony) 

PRZYJMUJ�CY………………………………………………………………………….. 
(imi� i nazwisko) 

ZDAJ�CY …………………………………………………………………………………. 
(imi� i nazwisko) 

W oparciu o dokonane sprawdzenie dokumentów i materiałów znajduj�cych si� w kancelarii 
niejawnej w…………………………………. stwierdzam ,�e stan ewidencyjny dokumentów 
uj�ty w ksi��kach i dziennikach ewidencyjnych jest zgodny ze stanem faktycznym. 

W czasie przyjmowania obowi�zków nie stwierdziłem nieprawidłowo�ci / stwierdziłem 
nast�puj�ce niedoci�gni�cia: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………… 

WNIOSKI 
1. …………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

Wykaz przyj�tych dokumentów i materiałów stanowi� zał�czniki do niniejszego protokołu.  
Zał�czniki ……………….na …………………str. 

                Obowi�zki zdał                                                               Obowi�zki przyj�ł 
                        

…………………………………………                       ……………………………………… 
                    (podpis)                                                                             (podpis) 
                                                                w obecno�ci     
                                                 …………………………………….    
                                                   (podpis Pełnomocnika Ochrony)                    
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Zał�cznik nr 4 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska –  

Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego 
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SPIS DOKUMENTÓW 

Zał�cznik nr…………do protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia…………………… 

Lp. NAZWA 
DOKUMENTU 

NR EWID. KLAUZULA ILO��  
STRON 

UWAGI 
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Zał�cznik nr 5 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska –  

Wzór upowa�nienia uprawniaj�cego do dost�pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul�

„zastrze�one”. 
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Miejscowo�� i data…………………… 

�

������������������

Nazwa jednostki organizacyjnej upowa�niaj�cej osob�
do dost�pu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrze�one” 

�
�
�

UPOWA�NIENIE DO DOST�PU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI 

„ZASTRZE�ONE” 

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z pó�n. zm.) upowa�niam do dost�pu do informacji 

niejawnych oznaczonych klauzul� tajno�ci „zastrze�one” nast�puj�c� osob�:  

�� �����	���
��� �������������������� �

�� �������
	������������������ ��������������������

�� ����������� ��������������������

�� �����
 !���������������������������������������� ��������������������

�

������ ����"�
��#���������$���� ������!�%"����������������������

�%"�����
����&�

�

• 
$�$��������$
�$����

• 
$�$��������$
�
$�
'�����

• ����"$�������

�
� �

����������������������

Piecz�tka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

�
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Zał�cznik nr 6 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska –  

Wzór zgody na udost�pnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” osobie ,wobec której 

wszcz�to zwykłe post�powanie sprawdzaj�ce 
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Miejscowo�� i data…………………… 

 ………………………………………… 
  /nazwa jednostki organizacyjnej / 

ZGODA NA UDOST�PNIENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI 

„POUFNE” OSOBIE WOBEC KTÓREJ WSZCZ�TO POST�POWANIE 

SPRAWDZAJ�CE ZWYKŁE  

Post�powanie sprawdzaj�ce zostało wszcz�te w dniu ……………………………………… 

�

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z pó�n. zm.) wyra�am zgod� na udost�pnienie 

informacji niejawnych oznaczonych klauzul� tajno�ci „poufne” nast�puj�cej osobie:  

1. Imi� (imiona) ………………………………………………….  

2. Nazwisko (w tym przybrane)       …………………………………………………. 

3. Nr PESEL                                        …...……………………………………………. 

4. Imi� ojca                                       …………………………………………………. 

5. Imi� matki                                     …………………………………………………. 

6. Nazwisko rodowe matki               …………………………………………………. 

7. Data urodzenia                             …………………………………………………. 

8. Miejsce urodzenia                         …………………………………………………. 

�

�

� ��������������������������

Piecz�tka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 
�
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Zał�cznik nr 7 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska – 

Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podło�eniu lub znalezieniu ładunku 

wybuchowego w urz�dzie 
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INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁO�ENIU 
LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W URZ�DZIE 

I. ALARMOWANIE 

1. Osoba ,która przyj�ła zgłoszenie o podło�eniu ładunku wybuchowego, albo 
zauwa�yła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mog�cy by�
ładunkiem  wybuchowym, jest obowi�zana o tym powiadomi�: 

• Kierownika obiektu lub jego zast�pc�; 
• Policj�. 

2. Zawiadamiaj�c Policj� nale�y poda�: 
• Tre�� rozmowy ze zgłaszaj�cym o podło�eniu ładunku wybuchowego, któr�

nale�y prowadzi� wg poni�szych  wskazówek: 
� miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który mo�e by� ładunkiem 

wybuchowym; 
� numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje stanowisko; 
� uzyska� od policji potwierdzenie przyj�tego powy�szego zawiadomienia. 

II. AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO 
UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁO�ENIU 

1. Do czasu przybycia Policji akcj� kieruje administrator obiektu, a w czasie jego 
nieobecno�ci osoba przez niego upowa�niona; 

2. Kieruj�cy akcj� zarz�dza, aby u�ytkownicy pomieszcze� dokonali sprawdzenia, 
czy w tych pomieszczeniach znajduj� si�: 

 - przedmioty rzeczy lub urz�dzenia, paczki, itp., których wcze�niej nie było i 
    nie wnie�li ich u�ytkownicy pomieszcze� (np. interesanci); 

 - �lady przemieszczania elementów wyposa�enia pomieszcze�; 
 - zmiany w wygl�dzie zewn�trznym przedmiotów, rzeczy, urz�dze�, które 
    przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. d�wi�ki 
     mechanizmów zegarowych, �wiec�ce elementy elektroniczne itp.). 
3. Pomieszczenia ogólnodost�pne takie jak: korytarze, klatki schodowe, halle, windy, 

toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbli�sze otoczenie zewn�trzne obiektu 
powinno by� sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub 
ochrony. 

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urz�dze�, których – w ocenie 
u�ytkowników obiektu – przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, i� mog� to 
by� ładunki wybuchowe, nie wolno dotyka�. O ich umiejscowieniu nale�y 
natychmiast powiadomi� administratora obiektu i policj�. 

5. W przypadku, gdy  u�ytkownicy pomieszcze� faktycznie stwierdz� obecno��
przedmiotów (rzeczy, urz�dze�), których wcze�niej nie było lub zmiany w 
wygl�dzie i usytuowaniu  przedmiotów stale znajduj�cych si� w tych 
pomieszczeniach, nale�y domniemywa�, �e pojawienie si� tych przedmiotów lub 
zmiany w ich wygl�dzie i usytuowaniu mogły nast�pi� na skutek działania 
sprawcy podło�enia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kieruj�cy akcj�
mo�e wyda� decyzj� ewakuacji osób z zagro�onego obiektu przed przybyciem 
policji. 

6. Nale�y zachowa� spokój i opanowanie, aby nie dopu�ci� do przejawów paniki. 
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Zał�cznik nr 7 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska – 

Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podło�eniu lub znalezieniu ładunku 

wybuchowego w urz�dzie 

��������	
���
�	����
��

III. WSPÓŁPRACA Z POLICJ� W CZASIE AKCJI  

1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej 
administrator obiektu powinien przekaza� im wszelkie informacje dotycz�ce 
zdarzenia oraz wskaza� miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urz�dze�
obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie. 

2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcj�, a 
administrator obiektu winien udzieli� mu wszechstronnej pomocy podczas jej 
prowadzenia. 

3. Na wniosek policjanta, kieruj�cego akcj�, administrator obiektu podejmuje 
decyzje o ewakuacji u�ytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcze�niej to 
nie nast�piło. 

4. Identyfikacj� i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urz�dze�
obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podło�onych ładunków wybuchowych 
zajmuj� si� uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne policji, przy 
wykorzystaniu specjalistycznych �rodków technicznych. 

5. Policjant kieruj�cy akcj�, po zako�czeniu działa�, przekazuje protokolarnie obiekt 
administratorowi. 

IV. POSTANOWIENIA KO	COWE DOTYCZ�CE DZIAŁA	 W PRZYPADKU 
ZGŁOSZENIA O PODŁO�ENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO  

1. Osobom przyjmuj�cym zgłoszenie o podło�eniu ładunku wybuchowego oraz 
administratorowi obiektu nie wolno lekcewa�y� �adnej informacji na ten temat 
i ka�dorazowo powinni powiadamia� o tym policj�, która z urz�du dokona 
sprawdzenia wiarygodno�ci ka�dego zgłoszenia. 

2. Administrator obiektu powinien na bie��co organizowa� szkolenie pracowników 
w zakresie sposobu zachowania w sytuacjach wymienionej w tej cz��ci planu  oraz 
winien zna� rozmieszczenie newralgicznych punktów – w�zły energetyczne 
i wodne, które udost�pnia si� na ��danie policjanta kieruj�cego akcj�. 

3. Z informacjami tej cz��ci planu powinni by� zapoznani wszyscy pracownicy 
urz�du. 

�
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Zał�cznik Nr 8 do Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urz�dzie Gminy Konopiska – 

Instrukcja post�powania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia 
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INSTRUKCJA POST�POWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI 
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA 

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budz�cej 

podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu: 

� Brak nadawcy, 

� Brak adresu nadawcy, 

� Przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy si�, 

� Inne podejrzenia, 

Nie nale�y otwiera� tej przesyłki 

Nale�y:
� Umie�ci� t� przesyłk� w grubym worku plastikowym, szczelnie zamkn��, 

� Worek ten nale�y umie�ci� w drugim plastikowym worku, szczelnie nale�y zamkn��, 

zawi�za� supeł i zaklei� ta�m� klej�c�, 

� Paczki nie nale�y przemieszcza�. Nale�y pozostawi� j� na miejscu, 

� Powiadomi�: 

policj� – nr 997; tel. kom. 112, 
lub 

stra� po�arn� – nr 998. 
 Słu�by te podejm� wszystkie niezb�dne kroki w celu bezpiecznego przej�cia 

 przesyłki. 

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jak�kolwiek podejrzan�

zawarto�� w formie stałej (galaret�, pian�, pył lub inn�), 

  

Nale�y:
� Nie narusza� tej zawarto�ci; 

 Nie rozsypywa�, nie przenosi�, nie dotyka�, nie w�cha�, nie powodowa� ruchu 

 powietrza w pomieszczeniu (wył�czy� systemy wentylacji i klimatyzacji, zamkn��

 okna), 

� Cał� zawarto�� umie�ci� w worku plastikowym, zamkn�� go i zaklei� ta�m� lub 

plastrem.  

� Dokładnie umy� r�ce, 

� Zaklejony worek umie�ci� w drugim worku, zamkn�� go i zaklei�, 

� Ponownie umy� r�ce, 

� Powiadomi�: 

policj� – nr 997; tel. kom. 112, 
lub 

stra� po�arn� – nr 998. 

PO PRZYBYCIU WŁA�CIWYCH SŁU�B NALE�Y BEZWZGL�DNIE STOSOWA�
SI� DO ICH ZALECE	. 

�

�
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2017 
Wójta Gminy Konopiska z dnia 19.09.2017 r. 

 Z A T W I E R D Z A M 
 
 

 
Instrukcja 

dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego  

w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Konopiska. 
 

§1 
 

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych 
klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 
fizycznego w celu ich ochrony zwana dalej instrukcją stanowi wewnętrzne uregulowanie  
w Urzędzie Gminy Konopiska dotyczące całokształtu zagadnień związanych z ochroną 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, zwanych dalej informacjami 
zastrzeżonymi i określa: 

1. warunki dostępu do informacji zastrzeżonych, 
2. zasady udostępniania informacji zastrzeżonych, 
3. zasady ewidencjonowania dokumentów zastrzeżonych, 
4. zasady przechowywania i zabezpieczania dokumentów zastrzeżonych, 
5. zasady opracowania dokumentów zastrzeżonych, 
6. zasady wysyłania przesyłek zawierających informacje zastrzeżone, 
7. zasady gromadzenia dokumentów zastrzeżonych, 
8. zasady nadzoru w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji 

zastrzeżonych. 
 

§2 
 

1. Informacjami niejawnymi o klauzuli „zastrzeżone” są informacje, którym nie nadano 
wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy 
wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki 
organizacyjne zadań z zakresu obrony narodowej, polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru 
sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Informacjami niejawnymi o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy są informacje 
dotyczące m.in.: 

a. Załączników do „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Konopiska w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny”. 
 

b. Dokumentacji Akcji Kurierskiej Gminy Konopiska 
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c. Inne wg decyzji osób uprawnionych do podpisania dokumentów 
zastrzeżonych. 

 
§3 
 

Uprawnienia do dostępu do określonych informacji zastrzeżonych mogą posiadać osoby, 
które spełniają warunki: 

1. posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub upoważnienie Wójta Gminy zgodnie z art. 21  
ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

2. odbyli przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i posiadają 
zaświadczenie stwierdzające odbycie tego szkolenia; 

3. realizują zadanie, które wymaga dostępu do określonej informacji zastrzeżonej. 
 

§4 
 

1. O dostępie do dokumentów zastrzeżonych decyduje Wójt Gminy w formie dekretacji 
dokonanej w sposób trwały na dokumencie, która kieruje ten dokument do konkretnego 
kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za załatwienie sprawy. 

2. Po dekretacji Wójta Gminy i zarejestrowaniu we właściwej książce ewidencji dokumentów 
niejawnych pracownik kancelarii niejawnej powiadamia właściwego kierownika jednostki 
organizacyjnej (komórki organizacyjnej) o dokumencie. 

3. Kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej urzędu po zapoznaniu się z dokumentem  
w kancelarii niejawnej może zadekretować go wskazując pracownika, który będzie 
odpowiedzialny za załatwienie sprawy. 

4. Pracownik kancelarii niejawnej przekazuje dokument zastrzeżony wskazanemu  
w dekretacji uprawnionemu pracownikowi po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia 
dokumentu. 

5. Dekretacja Wójta Gminy może dotyczyć osoby kierującej zespołem funkcjonalnym 
powołanym zarządzeniem Wójta Gminy do realizacji określonego zadania, wówczas osoba 
kierująca odpowiada za udostępnianie informacji zastrzeżonych w związku ze szkoleniem  
i przygotowaniem zespołu do realizacji zadania.  

6. Informacje zastrzeżone mogą być udostępniane pracownikom uprawnionym  
w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy. 

7. Za właściwe zabezpieczenie dokumentu zastrzeżonego przed nieuprawnionym dostępem 
odpowiada osoba, która pobrała go z kancelarii niejawnej. Nadzór nad prawidłowym 
zabezpieczeniem dokumentów zastrzeżonych prowadzą przełożeni tej osoby. 

 
§ 5 

 
1. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone podlegają obowiązkowi 

ewidencjonowania. 
2. Ewidencją objęte są dokumenty zastrzeżone zarówno, otrzymane jak i wytworzone,  

w Urzędzie Gminy. 
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3. Dokumenty otrzymane jak i wykonane w Urzędzie Gminy ewidencjonowane są we 
właściwym dzienniku ewidencji dokumentów, zgodnym ze wzorem zawartym  
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r., (Dz. U. 
2017, poz. 1558) prowadzonym przez kancelarię niejawną. 

4. Po odebraniu dokumentu zastrzeżonego z kancelarii niejawnej przez uprawnionego 
pracownika, co jest potwierdzane przez pracownika w rubryce nr 14 dziennika 
ewidencyjnego, dokument jest rejestrowany w dzienniku korespondencji jednostki 
organizacyjnej urzędu i następnie w odpowiedniej teczce spraw z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. Teczka spraw, w której przechowywane są dokumenty zastrzeżone oznaczona jest 
klauzulą „zastrzeżone” oraz symbolami według rzeczowego wykazu akt i podlega 
ochronie określonej w instrukcji. 

6. Fakt wysłania wykonanego dokumentu w Urzędzie Gminy odnotowywany jest  
w dzienniku ewidencyjnym w kancelarii niejawnej. 

 
§ 6 

 
1. Dokumenty zastrzeżone podlegają obowiązkowej ochronie przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. 
2. Dokumenty zastrzeżone przechowuje się zamknięte w meblach biurowych, szafach 

metalowych lub sejfach zamykanych co najmniej na jeden zamek patentowy. 
3. Pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty zastrzeżone muszą być 

zamknięte na zamek patentowy jeśli nie przebywa w nich żaden pracownik. 
4. Teczki spraw zawierające dokumenty zastrzeżone nie mogą być przechowywane  

z dokumentami jawnymi. 
5. Dokumenty zastrzeżone w postaci cyfrowej mogą być przechowywane w systemach  

i sieciach teleinformatycznych posiadających akredytację służby ochrony państwa 
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

6. W przypadku braku możliwości przechowywania dokumentów zastrzeżonych  
w jednostkach (komórkach) organizacyjnych urzędu, dokumenty te są przechowywane  
w kancelarii niejawnej. 

7. W przypadku powstania zagrożenia np. pożarem w miarę możliwości, biorąc pod uwagę 
zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa dla życia i zdrowia, należy dokumenty 
zastrzeżone ewakuować w celu przekazania do kancelarii niejawnej. 

8. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów zastrzeżonych sprawują 
kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych urzędu. 

 
§ 7 

 
1. Dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” są sporządzane i wykonywane przez pracownika 

merytorycznie odpowiedzialnego za jego opracowanie. 
2. Praca z dokumentem zastrzeżonym, w tym sporządzanie i wykonanie może odbywać się  

w jednostce organizacyjnej urzędu, jeśli warunki pracy umożliwiają zapewnienie 
warunków ochrony przed jego nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym do niego 
dostępem i zapoznaniem się przez osoby do tego nieuprawnione. 
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3. Jeżeli w jednostce organizacyjnej urzędu nie ma wymaganych warunków wówczas 
dokument zastrzeżony musi być sporządzony i wykonany na terenie kancelarii niejawnej. 

4. Jeżeli dokument zastrzeżony w danej chwili nie jest wykorzystywany do realizacji 
zadania przez uprawnionego pracownika musi być on zabezpieczony zgodnie z §6 
instrukcji. 

5. Dokumenty zastrzeżone mogą być przetwarzane w systemach i sieciach 
teleinformatycznych posiadających akredytację służby ochrony państwa zgodnie z 
zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

6. Wykonany dokument jest rejestrowany w odpowiedniej ewidencji dokumentów  
w kancelarii niejawnej, następnie zostaje podpisany przez uprawnioną do tego osobę. 

 
§ 8 

 
Dokumenty zastrzeżone, które mają być wysłane poza urząd są przygotowane do wysłania 
przez kancelarię niejawną poprzez właściwe zapakowanie i opisanie przesyłki. Następnie są 
przekazane przez kancelarię niejawną do kancelarii ogólnej co odnotowane jest w ewidencji 
dokumentów. 
 

§ 9 
 

1. Dokumenty zastrzeżone są gromadzone przez pracowników upoważnionych do dostępu 
do tych informacji w teczkach akt z klauzulą „zastrzeżone”. 

2. Informacje zastrzeżone podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności. 
3. W przypadku spraw ostatecznie zakończonych, gdy dokument jest nadal chroniony, 

teczki akt o klauzuli „zastrzeżone” mogą być przekazane do kancelarii niejawnej,  
w której będą one przechowywane do chwili zniesienia klauzuli tajności. 

4. W przypadku zniesienia klauzuli tajności, jednostka (komórka) organizacyjna lub 
kancelaria niejawna przekazuje teczki akt do archiwum zakładowego. 

 
§ 10 

 
1) Pracownik samorządowy jest zobowiązany do dochowania tajemnicy ustawowo chronionej 
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu Gminy Konopiska. 
2) Odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko ochronie informacji w tym informacji 
zastrzeżonych określa ustawa kodeks karny. 
3) W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 
należy o tym powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz pełnomocnika ds. ochrony 
informacji niejawnych. 
4) Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu zapewniają i nadzorują stosowanie ustaleń 
zawartych w instrukcji w zakresie ochrony informacji zastrzeżonych w kierowanych 
jednostkach organizacyjnych. 
5) Kontrolę realizacji zapisów instrukcji w odniesieniu do całości urzędu sprawuje 
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96/2017 
Wójta Gminy Konopiska z dnia 19.09.2017 r. 

 Z A T W I E R D Z A M 
 
 

 
Instrukcja 

dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych 
klauzulą „poufne” w Urzędzie Gminy Konopiska. 

 
§1 

 
Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych 
klauzulą „poufne” zwana dalej instrukcją stanowi wewnętrzne uregulowanie w Urzędzie 
Gminy Konopiska w tym zakresie i określa: 
1) warunki dostępu do informacji poufnych, 
2) zasady udostępniania informacji poufnych, 
3) zasady ewidencjonowania dokumentów poufnych, 
4) zasady przechowywania i zabezpieczania dokumentów poufnych, 
5) zasady opracowania dokumentów poufnych, 
6) zasady wysyłania przesyłek zawierających informacje poufne, 
7) zasady gromadzenia dokumentów poufnych, 
8) zasady nadzoru w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji poufnych. 
 

§2 
 

1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione 
ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 

a. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  
c. zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli, 
d. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę 

bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, 
e. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę 

porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw  
i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości, 

f. zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
g. wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 
2. Informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne” w Urzędzie Gminy są miedzy innymi: 
a. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
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§3 
 
Uprawnienia do dostępu do określonych informacji poufnych posiadają osoby, które spełniają 
warunki: 
1. posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, 
2. odbyli przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i posiadają 

zaświadczenie stwierdzające odbycie tego szkolenia; 
3. realizują zadanie, które wymaga dostępu do określonej informacji poufnej. 

 
§4 

 
Zasady dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne”: 

1. O dostępie do dokumentów poufnych decyduje Wójt Gminy w formie dekretacji 
dokonanej w sposób trwały na dokumencie, która kieruje ten dokument do 
konkretnego kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za załatwienie 
sprawy. 

2. Po dekretacji Wójta Gminy i zarejestrowaniu we właściwej książce ewidencji 
dokumentów niejawnych, pracownik kancelarii niejawnej powiadamia właściwego 
kierownika jednostki organizacyjnej o dokumencie. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej urzędu po zapoznaniu się z dokumentem  
w kancelarii niejawnej może zadekretować go wskazując pracownika uprawnionego 
do dostępu do informacji poufnych, który będzie odpowiedzialny za załatwienie 
sprawy. 

4. Pracownik kancelarii niejawnej umożliwia zapoznanie się z dokumentem poufnym 
wskazanemu w dekretacji pracownikowi. 

5. Informacje poufne mogą być udostępniane pracownikom uprawnionym w zakresie 
niezbędnym do załatwienia sprawy. 

6. Dokumenty poufne nie są wydawane poza kancelarię niejawną. 
 

§5 
 
Ewidencja dokumentów o klauzuli „poufne”: 

1. Dokumenty zawierające informacje poufne podlegają obowiązkowi 
ewidencjonowania. 

2. Ewidencją objęte są dokumenty poufne zarówno otrzymane jak i wytworzone  
w Urzędzie Gminy. 

3. Dokumenty otrzymane jak i wykonane w Urzędzie Gminy rejestrowane są we 
właściwym dzienniku ewidencji prowadzonym przez kancelarię niejawną, zgodnym 
ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych. 

4. Fakt wysłania wykonanego dokumentu w Urzędzie Gminy odnotowywany jest  
w dzienniku ewidencyjnym w kancelarii niejawnej. 
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§6 
 
Zasady przechowywania dokumentów o klauzuli „poufne”: 

1. Dokumenty poufne podlegają obowiązkowej ochronie przed nieuprawnionym 
ujawnieniem. 

2. Dokumenty poufne przechowywane są w kancelarii niejawnej. Teczka spraw, w której 
przechowywane są dokumenty poufne, oznaczona jest klauzulą „poufne” oraz 
symbolami według rzeczowego wykazu akt. 

3. Dokumenty „poufne” przechowywane są osobno od dokumentów niejawnych o innej 
klauzuli. 

4. Dokumenty poufne w postaci cyfrowej mogą być przechowywane w systemach  
i sieciach teleinformatycznych posiadających akredytację służby ochrony państwa 
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

 
§7 

 
Zasady wykonywania i przetwarzania dokumentów o klauzuli „poufne”: 

1. Dokumenty o klauzuli „poufne” są sporządzane i wykonywane przez pracownika 
merytorycznie odpowiedzialnego za jego opracowanie. 

2. Sporządzenie i wykonanie dokumentu „poufnego” odbywa się w pomieszczeniu 
kancelarii niejawnej. 

3. Dokumenty poufne mogą być przetwarzane w systemach i sieciach 
teleinformatycznych posiadających akredytację służby ochrony państwa zgodnie  
z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

4. Wykonany dokument jest rejestrowany w odpowiedniej ewidencji dokumentów  
w kancelarii niejawnej, następnie zostaje podpisany przez uprawnioną do tego osobę. 

 
§8 

 
Dokumenty poufne, które mają być wysłane poza urząd są przygotowane do wysłania przez 
kancelarię niejawną poprzez właściwe zapakowanie i opisanie przesyłki. Następnie są 
przekazane przez kancelarię niejawną do kancelarii ogólnej, co odnotowane jest w ewidencji 
dokumentów. 
 

§9 
 
Okres ochrony dokumentów o klauzuli „poufne”: 

1. Informacje poufne podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności. 
2. W przypadku zniesienia klauzuli tajności kancelaria tajna przekazuje teczkę akt do 

archiwum zakładowego. 
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§10 
 
Zasady odpowiedzialności za ochronę dokumentów o klauzuli „poufne”: 

1. Pracownik samorządowy jest zobowiązany do dochowania tajemnicy ustawowo 
chronionej zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Gminy Konopiska. 

2. Odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko ochronie informacji w tym 
informacji poufnych określa ustawa kodeks karny. 

3. Kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych urzędu zapewniają i nadzorują 
stosowanie ustaleń zawartych w instrukcji w zakresie ochrony informacji poufnych. 

4. Kontrolę realizacji zapisów instrukcji w odniesieniu do całości urzędu sprawuje 
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2017 
Wójta Gminy Konopiska z dnia 19.09.2017 r. 

ZATWIERDZAM 
 
 

 
 
 
 

Instrukcja 
dotycząca sposobu organizacji i funkcjonowania Kancelarii Niejawnej 

w Urzędzie Gminy Konopiska. 
 
 
 
W Urzędzie Gminy funkcjonuje Kancelaria Niejawna, która wymaga zabezpieczenia i 
wyposażenia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych  
oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. 2017, poz. 1558). 
1. Kancelarią kieruje Pracownik Kancelarii Niejawnej wyznaczony przez Wójta Gminy. 
2. Do obowiązków Kierownika Kancelarii Niejawnej należy: 

− bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych na stanowiskach pracy 
urzędu, 

− udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym, 
− egzekwowanie zwrotu dokumentów, 

− kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów zawierających 
informacje niejawne, wykonanych w urzędzie, 

− prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, 

− wykonywanie poleceń Pełnomocnika Ochrony. 
3. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Kancelarii Niejawnej sporządza się 

protokół zdawczo-odbiorczy. 
4. Protokół, o którym mowa w pkt 3 sporządza się w obecności Kierownika zdającego 

obowiązki, osoby przejmującej obowiązki Kierownika oraz Pełnomocnika Ochrony. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, pierwszy egzemplarz przechowywany 
jest w Kancelarii Niejawnej, drugi u Pełnomocnika Ochrony. 

5. W przypadku czasowej nieobecności Kierownika Kancelarii Niejawnej jego obowiązki 
przejmuje protokolarnie inny pracownik wyznaczony przez Wójta Gminy na wniosek 
Pełnomocnika Ochrony. 

6. Kancelaria winna spełniać następujące wymagania: 

− być zlokalizowana w strefie ochronnej lub w pomieszczeniach niedostępnych dla osób 
nieuprawnionych, 

− ściany i stropy pomieszczeń Kancelarii Niejawnej powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, spełniających wymagania w zakresie klasy odporności 

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 1



Urząd Gminy Konopiska 
2 

pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej co najmniej konstrukcji 
murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm, 

− drzwi do Kancelarii wyposażone w zamek drzwiowy wielopunktowy powinny 
spełniać co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B92270, 

− okna Kancelarii w pomieszczeniach o architekturze umożliwiającej dostęp do nich,  
w szczególności gdy dolna krawędź okna znajduje się na wysokości poniżej 5 m od 
poziomu otaczającego terenu lub górna krawędź 3 m od poziomu dachu – powinny 
być zabezpieczone stalowymi kratami zewnętrznymi lub wewnętrznymi z prętów  
o przekroju co najmniej 16 mm, o oczkach nie większych niż 150 mm na 150 mm; 
dopuszcza się inne zabezpieczenia posiadające odporność na włamanie nie mniejszą 
niż krata, 

− okna powinny być zabezpieczone przed obserwacją z zewnątrz, 

− kraty, o których mowa w pkt 4, mogą być rozsuwane lub otwierane pod warunkiem 
ich zabezpieczenia co najmniej jedną kłódką klasy 5 według Polskiej Normy  
PN-EN-12320. 

7. W pomieszczeniu Kancelarii jest wydzielone miejsce, w którym osoby upoważnione 
mogą zapoznawać się z dokumentami tzw. czytelnia. Czytelnia powinna być 
zorganizowana w sposób umożliwiający stały nadzór ze strony Kierownika Kancelarii,  
w czytelni zabrania się instalowania systemu nadzoru wizyjnego. 

8. Dokumenty lub materiały niejawne oznaczone klauzulą „poufne” przechowywane są  
w szafach metalowych  

9. Dokumenty lub materiały o klauzuli „poufne” mogą być przechowywane poza szafami 
stalowymi w znajdujących się wewnątrz Kancelarii pomieszczeniach spełniających 
wymagania odpowiadające co najmniej klasie 0 odporności na włamanie według Polskiej 
Normy PN-EN 1143-1. 

10. Dokumenty i materiały oznaczone różnymi klauzulami tajności są przechowywane  
w odrębnych szafach, chyba że wchodzą one w skład zbioru dokumentów. 

11. Dokumenty i materiały, o których mowa w pkt 10, mogą być przechowywane w jednej 
szafie lub pomieszczeniu pod warunkiem ich fizycznego oddzielenia w sposób 
umożliwiający osobne zamknięcie. W takim przypadku szafa lub pomieszczenie musi 
spełniać wymagania dla najwyższej klauzuli tajności przechowywanych w nich 
dokumentów lub materiałów. 

12. Wójt Gminy lub Pełnomocnik Ochrony mogą wyrazić pisemną zgodę na 
przechowywanie dokumentów poza pomieszczeniami Kancelarii, pod warunkiem 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa odpowiednich do ich klauzul tajności, na czas 
niezbędny do realizacji zadań związanych z dostępem do tych dokumentów. Należy 
wówczas zabezpieczyć pomieszczenie w dodatkowy zamek do drzwi pomieszczenia - 
zamek mechaniczny szyfrowy o zmiennym nastawieniu szyfrowym, co najmniej 
trzytarczowy, o cichym przesuwie, skali nastawień nie większej niż półtorej działki  
i posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle (minimum 1.000.000 kombinacji). 
Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy 
zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym 
przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do 
zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, pod 
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warunkiem spełnienia przez niego takich samych wymagań odporności na włamanie co 
zamek mechaniczny szyfrowy. 

13. Po zakończeniu pracy Kierownik Kancelarii Niejawnej jest obowiązany sprawdzić 
prawidłowość zamknięcia szaf i pomieszczeń Kancelarii. 

14. Przechowywanie kluczy i pieczęci: 
1) Szafy metalowe kancelarii po zamknięciu mogą być dodatkowo plombowane 

pieczęcią do plasteliny. 
2) Klucze od szaf metalowych kancelarii niejawnej oraz pieczęcie, po zakończeniu 

pracy należy złożyć w pomieszczeniu kancelarii w miejscu niewidocznym. 
3) Po zakończeniu pracy, pracownik kancelarii niejawnej zamyka i plombuje 

pieczęcią do plasteliny drzwi wejściowe kancelarii. 
4) Klucz od drzwi wejściowych należy umieścić w pojemniku lub woreczku, 

dodatkowo zabezpieczając pieczęcią do plasteliny, następnie tak przygotowany 
pojemnik lub woreczek należy umieścić w miejscu niewidocznym  
w wyznaczonym pomieszczeniu. 

5) Pieczęć do plasteliny pracownik kancelarii niejawnej powinien zabezpieczać tak, 
by osoby nieuprawnione nie mogły z niej korzystać. 

6) Tworzy się zapasowy komplet kluczy od pomieszczeń kancelarii niejawnej. 
7) Zapasowy komplet kluczy należy umieścić w zamykanym pojemniku lub 

woreczku na klucze, który dodatkowo powinien być zabezpieczony pieczęcią do 
plasteliny. 

8) Tak przygotowany komplet kluczy zapasowych należy złożyć do zdeponowania  
w szafie metalowej w jednym z pomieszczeń urzędu.  

9) Pracownik kancelarii niejawnej po przybyciu do urzędu, przed otwarciem 
kancelarii powinien sprawdzić, czy nie zostały naruszone pieczęcie 
zabezpieczające klucze oraz zabezpieczające drzwi wejściowe do kancelarii.  
W dalszej kolejności sprawdza czy nie zostały naruszone pieczęcie na szafach 
znajdujących się w kancelarii. 

15. Wszelkie nieprawidłowości związane z naruszeniem zasad określonych powyżej należy 
niezwłocznie zgłaszać Pełnomocnikowi Ochrony. 

16. Zasady powyższe obowiązują odpowiednio w stosunku do innych pomieszczeń,  
w których są przechowywane dokumenty lub materiały, oraz osób za te pomieszczenia 
odpowiedzialnych. 

17. W Kancelarii Niejawnej przyjmuje się, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła 
dokumenty oraz prowadzi: 

− rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, 
− dziennik korespondencyjny, 

− dziennik ewidencyjny wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”  
i „zastrzeżone”, 

− książkę doręczeń przesyłek miejscowych. 
18. W przypadkach uzasadnionych organizacją ochrony informacji niejawnych kancelaria 

może prowadzić także inne rejestry niż wymienione w pkt 17, w tym odrębne rejestry dla 
dokumentów oznaczonych różnymi klauzulami tajności. 

19. Postępowanie z przesyłkami: 
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1) Pracownik kancelarii przyjmuje przesyłki lub dokumenty za pokwitowaniem  
i odciska na nich pieczęć oraz datę wpływu do jednostki organizacyjnej. 

2) Przyjmując przesyłkę, sprawdza się: 
− prawidłowość adresu; 

− całość pieczęci i opakowania; 
− zgodność odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą jednostki nadawcy; 

− zgodność numeru na przesyłce z numerem tej przesyłki w wykazie lub  
w książce doręczeń. 

3) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania  
pracownik kancelarii kwitujący odbiór przesyłki sporządza, wraz z doręczającym, 
protokół uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się nadawcy, drugi 
pełnomocnikowi ochrony w jednostce organizacyjnej odbiorcy, a w przypadku gdy w 
obiegu przesyłek pośredniczył przewoźnik – kolejny egzemplarz protokołu przekazuje 
się także jemu. 

4) Po otwarciu przesyłki  pracownik kancelarii: 

− sprawdza, czy zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej 
numerom ewidencyjnym; 

− ustala, czy liczba załączników i stron jest zgodna z liczbą oznaczoną na 
poszczególnych dokumentach. 

5) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownik kancelarii sporządza  
w dwóch egzemplarzach protokół z otwarcia przesyłki zawierający opis 
nieprawidłowości, jeden egzemplarz przekazując do kancelarii nadawcy.  

6) Pracownik kancelarii odnotowuje fakt sporządzenia protokołu, w odpowiednim 
dzienniku lub rejestrze w rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi”. 

7) W kancelarii niejawnej nie otwiera się przesyłek oznaczonych „do rąk własnych”. W 
odpowiednim dzienniku lub rejestrze wpisuje się nadawcę, numer  
i datę wpływu dokumentu. W rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi” odnotowuje 
się, że przesyłka była oznaczona „do rąk własnych”. 

8) Na opakowaniu przesyłek, wpisuje się datę wpływu, pozycję i numer, pod którym 
zarejestrowano przesyłkę. Przesyłkę przekazuje się – za pokwitowaniem – 
bezpośrednio adresatowi, a w razie jego nieobecności – osobie przez niego 
upoważnionej do odbioru.  

9) Zatrzymanie przez adresata dokumentu, adresowanego „do rąk własnych”, 
odnotowuje się w rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi”. 

10) W przypadku zwrotu do kancelarii przesyłki adresowanej „do rąk własnych”, 
pracownik kancelarii uzupełnia dane dotyczące przesyłki w odpowiednim dzienniku 
lub rejestrze.  

11) Jeżeli adresat podjął decyzję o przechowywaniu przesyłki „do rąk własnych”  
w kancelarii w stanie zamkniętym, pracownik kancelarii dokonuje czynności,  
o których mowa w pkt. 10, przy udziale adresata. Przesyłka jest w takim przypadku 
przechowywana w formie zapieczętowanego pakietu, a fakt ten odnotowuje się  
w rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi”. 
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12) Przesyłki pilne, telegramy i szyfrogramy doręcza się adresatom bezzwłocznie. Przy 
kwitowaniu odbioru tych przesyłek odnotowuje się godzinę doręczenia. 

13) Otrzymaną i wysyłaną przesyłkę bądź wytworzony dokument rejestruje się 
odpowiednio w kolejności wytworzenia lub otrzymania. 

14)  Wszelkich adnotacji, w dziennikach ewidencyjnych, dokonuje się tuszem w kolorze 
niebieskim lub czarnym. Zmian dokonuje się kolorem czerwonym, umieszczając datę, 
imię i nazwisko oraz podpis dokonującej zmiany. 
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 96/2017 
Wójta Gminy Konopiska z dnia 19.09.2017 r. 

 Z A T W I E R D Z A M 
 
 
 

 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA  
z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” w stanach 

nadzwyczajnych w Urzędzie Gminy Konopiska. 
 

1. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego istnieje szczególny obowiązek 
zabezpieczenia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” będących  
w zasobach Urzędu Gminy Konopiska. 

2. Za stan nadzwyczajny w rozumieniu niniejszego dokumentu uważa się wymienione  
w art. 228 Konstytucji RP sytuacje takie jak: 

• Stan wojenny: w rozumieniu przepisów ustawy o stanie wojennym oraz 
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r.  
(Dz. U. 2016, poz. 851 z późn. zm.). 

• Stan wyjątkowy: w rozumieniu przepisów ustawy o stanie wyjątkowym z dnia  
21 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2016, poz. 886 z późn. zm.). 

• Stan klęski żywiołowej: w rozumieniu przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2014, poz.333 z późn. zm). 

3. Plan określa zasady postępowania w sytuacji konieczności zabezpieczenia materiałów 
niejawnych będących w posiadaniu jednostki, w czasie wprowadzenia na terenie jej działania 
stanu nadzwyczajnego. 

4. Szczególnej ochronie w związku z podjętymi działaniami podlegają materiały: 

• mające bezpośredni związek z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej  
w warunkach zagrożenia, 

• materiały wytworzone w ciągu ostatnich 5 lat. 

5. Szczególnemu zabezpieczeniu podlegają dokumenty niejawne oznaczone klauzulą 
„zastrzeżone” dotyczące: 

• organizacji Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy 
Konopiska na czas bezpośredniego zagrożenia państwa i wojny; 

• regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska na czas wojny; 
• zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych; 
• rozwinięcia Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru; 
• podwyższenia gotowości obronnej („Plan operacyjny funkcjonowania gminy 

Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w 
czasie wojny”). 
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6. Zabezpieczenie dokumentów, o których mowa w planie, dokonuje się poprzez ich 
ewakuowanie z pomieszczeń Kancelarii Niejawnej oraz innych, w których się znajdują. 
Ewakuacja tych dokumentów następuje w warunkach pozwalających doprowadzić je do 
ulokowania w miejscu zapewniającym im odpowiednie bezpieczeństwo w zaistniałej sytuacji 
zagrożenia, możliwie spełniające wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych  
i stosownie do występującego ryzyka. 

7. Ewakuacja dokumentów następuje na podstawie pisemnego polecenia Wójta Gminy 
Konopiska/kierownika jednostki/ lub upoważnionej osoby. Koordynatorem ewakuacji jest 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

8. Miejsce zabezpieczenia materiałów niejawnych podlegających ewakuacji ustala osoba 
podejmująca decyzję o ewakuacji. Ewakuacji materiałów niejawnych z zagrożonych 
pomieszczeń należy dokonać w zależności od stopnia i umiejscowienia zagrożenia: 

• korytarzami i klatką schodową prowadzącymi do głównego lub awaryjnego wyjścia  
z budynku Urzędu Gminy Konopiska, 

• przez okna przy bezwzględnym zagwarantowaniu bezpiecznego odbioru materiałów  
o klauzuli „zastrzeżone” na zewnątrz budynku. 

9. Nadzór i ochronę transportu do nowego miejsca przechowywania sprawują pracownicy 
urzędu wyznaczeni przez Wójta przy współpracy z jednostkami OSP. 

10. Merytoryczni pracownicy – wytwórcy dokumentów niejawnych na żądanie 
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązani są do udzielenia pomocy,  
w szczególności w zakresie: 

• zorganizowania przeniesienia zasobów z kancelarii niejawnej  
i stanowisk pracy, na których znajdują się dokumenty niejawne; 

• zorganizowania stanowiska przeznaczonego do zabezpieczenia dokumentów po 
ewakuacji. 

11. Zabezpieczeniu poprzez ewakuację podlegają wszystkie materiały niejawne, jeżeli ich 
ilość jest niewielka. 

12. W przypadku większej ilości dokumentów należy brać pod uwagę zapisy pkt. 4 i 5. 

13. Pozostałe dokumenty należy ewakuować, o ile czas i warunki na to pozwalają lub  
w uzgodnieniu z właściwym Archiwum na pisemne polecenie Wójta Gminy 
Konopiska/kierownika jednostki/ zniszczyć lub przekazać do właściwego Archiwum. 

14. W stanie nadzwyczajnym sporządza się dwa egzemplarze spisu materiałów 
przeznaczonych do ewakuacji oraz niepodlegających ewakuacji, z których w razie ewakuacji 
jeden egzemplarz pozostawia się na stanowisku pracy, natomiast drugi egzemplarz jest 
zabierany wraz z ewakuowanymi materiałami do miejsca ewakuacji i nowego miejsca pracy. 

15. Zabezpieczenie ewakuowanych dokumentów odbywa się poprzez dokonanie 
następujących czynności: 

Id: 67D33926-A889-4060-8E1B-45703FDDFC6A. Podpisany Strona 2



Urząd Gminy Konopiska 
3 

• wydanie przez kierownika jednostki lub innej osoby upoważnionej stosownych 
poleceń Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pracownikowi 
kancelarii niejawnej, innym pracownikom odpowiedzialnym za te dokumenty, 

• jeżeli ewakuacja zarządzona jest w godzinach pozasłużbowych osoba podejmująca 
decyzję o ewakuacji zarządza wezwanie osób odpowiedzialnych przy pomocy 
wszelkich dostępnych środków, 

• zapewnienie niezbędnego środka transportu oraz pracowników w ilości niezbędnej do 
zapakowania i przemieszczenia materiałów wymagających ewakuacji, 

• w przypadku nieobecności pracownika odpowiedzialnego za materiały oznaczone 
klauzulą „zastrzeżone” Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnych  
w porozumieniu z kierownikiem jednostki, wyznacza dwuosobową komisję spośród 
pracowników Urzędu Gminy Konopiska posiadających uprawnienia dostępu do 
informacji niejawnych podlegających ewakuacji, która dokona komisyjnego otwarcia 
pomieszczeń, mebli biurowych. 

16. Komisja realizująca powyższe zadania sporządza protokół z dokonanych czynności, 
który będzie opisywał: 

• zasadność otwarcia pomieszczeń i mebli biurowych pod nieobecność pracownika 
kancelarii niejawnej, 

• określenie rodzaju i ilości materiałów podlegających zabezpieczeniu i ewakuacji, 

• określenie rodzajów materiałów, które nie będą brane pod uwagę w trakcie ewakuacji, 

• określenie sposobu zabezpieczenia ewakuowanych materiałów w nowym miejscu 
przechowywania, 

• wskazanie sposobu zabezpieczenia materiałów, które nie podlegają ewakuacji. 

17. Komisja przystępuje do otwarcia pomieszczeń i mebli biurowych, w których znajdują się 
dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” wykorzystując klucze będące  
w zasobach Urzędu Gminy Konopiska zdeponowane lub po ich pozyskaniu od 
użytkowników. 

18. Komisja realizując swoje czynności w przypadku niezbędnej zwłoki może pozostawić 
część dokumentów w szafach, biurkach lecz pod warunkiem zabezpieczenia w sposób 
widoczny poprzez oklejenie taśmą z odbitą pieczęcią, zaplombowanie. Fakt dokonania 
powyższych czynności musi być ujęty w protokole sporządzonym przez komisję. 

19. W celu skutecznego i sprawnego działania dla realizacji Planu w Urzędzie Gminy 
Konopiska: 

• stosowane są zasady stworzenia jak najmniejszej ilości miejsc /punktów/, w których 
gromadzone są informacje niejawne, 

• szafy, meble, w których są przechowywane informacje niejawne są trwale 
oznakowane, 
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• worki ewakuacyjne są przechowywane w miejscu widocznym, dostępnym i nie 
wymagającym kluczy. 

20. Realizację postanowień zawartych w planie powierza się pracownikowi kancelarii 
niejawnej w zakresie: 

• przygotowania materiałów będących w zasobach Urzędu Gminy Konopiska do 
ewentualnego zabezpieczenia, 

• bieżącego gromadzenia materiałów, z uwzględnieniem ewentualnej ewakuacji i ich 
zabezpieczenia. 
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