
            ZARZĄDZENIE    Nr  147/2011 

             Burmistrza Książa Wlkp. 

             z  dnia 02 listopada  2011 roku 

 

w sprawie powołania „ Pionu Ochrony Informacji Niejawnych”  w Urzędzie 

Miejskim w Książu Wlkp. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

 z 2001r., nr 42 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie   informacji niejawnych ( Dz.U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228) zarządzam co następuje; 

 

§ 1. Powołuję „ Pion ochrony informacji niejawnych” w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.  

w następujących  osobach ; 

1. Zdzisława Wilak       -  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

2. Dawid Wawrzynowicz -  Administrator systemu teleinformatycznego, 

3. Waldemar Szymański  - Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

§ 2. 1.  Do zadań  Pełnomocnika  ds. ochrony informacji niejawnych należy; 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych , w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa  fizycznego, 

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych , w których są przetwarzane  

informacje niejawne, 

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 

szacowanie ryzyka, 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie 

tych informacji, w szczególności  okresowa kontrola  co najmniej  raz na trzy lata,  

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki 

organizacyjnej , planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w 

tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, 

6) prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych, 

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

kontrolnych, 

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych  w Urzędzie Miejskim w Książu 

Wlkp., które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób 

którym odmówiono  wydania poświadczenia  bezpieczeństwa  lub je cofnięto, 

 

9) przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji , o których mowa w art. 73 ust. 1 

ustawy o ochronie informacji niejawnych danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 



w/w ustawy osób uprawnionych do informacji niejawnych , a także osób, którym 

odmówiono  wydania poświadczenia bezpieczeństwa  lub wobec których podjęto 

decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. 

 

      2.Administrator systemu teleinformatycznego  odpowiedzialny jest za funkcjonowanie  

systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa 

przewidzianych do systemu teleinformatycznego. 

     3. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego  odpowiedzialny jest za weryfikację  i 

bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi  

wymaganiami bezpieczeństwa oraz kontrolę przestrzegania procedur bieżącej eksploatacji. 

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 

 

         Burmistrz 

        /-/    Teofil Marciniak  


