
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 

Wójta Gminy Krasnosielc 

z dnia 3 marca 2023 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych                              

w Urzędzie Gminy Krasnosielc. 

 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 43 

ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 

742 ) w związku z § 3 ust. 1,2,6 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.                    

w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Krasnosielc 

oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zatwierdzam: 

 

1) "PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Gminy Krasnosielc"                      

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

 

2) „Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą ZASTRZEŻONE w Urzędzie Gminy Krasnosielc” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

 

3)  Dokumentację określającą „Poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem                    

do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE lub ich utratą oraz stosowania 

odpowiednich do tej klauzuli zagrożeń środków ochrony fizycznej w kancelarii niejawnej                     

w Urzędzie Gminy Krasnosielc ” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. 

1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Krasnosielc do zapoznania się z dokumentami,                  

o których mowa w § 1 oraz do stosowania ustaleń w nich zawartych. 

 

2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi                   

ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Krasnosielc. 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy 

Krasnosielc. 

 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                            Wójt Gminy 

                                                                                                  /-/ Paweł Ruszczyński  


