
ZARZĄDZENIE Nr 118/BOIN/18 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 6 września 2018 roku 

 

w sprawie: dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne 

wytworzone  w Urzędzie Miasta. 

 

    Na podstawie art. 6 ust. 4 oraz art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz.412,650,1000), zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. W celu dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne oraz kontroli 

ich ewidencji i obiegu , powołuję komisję w składzie: 

 

1) Janusz Wilczyński    –  przewodniczący 

2) Mirosław Rostkowski  –  zastępca przewodniczącego 

3) Beata Becker     –  członek 

4) Jerzy Muskała    –  członek 

 

§ 2.1. Przeprowadzić przegląd w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.  

2.Przeglądem nie obejmować zbiorów spraw zakończonych oraz kartotek ewidencyjnych. 

 

§ 3. Celem przeglądu jest : 

 1) sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym wszystkich 

materiałów niejawnych znajdujących się w  komórkach organizacyjnych Urzędu 

Miasta; 

 2)   sprawdzenie obiegu dokumentów niejawnych; 

 3)  ustalenie czy sprawdzane materiały spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone 

w ustawie ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412,650,1000); 

 4) dokonanie weryfikacji klauzul tajności przeglądanych materiałów oraz w razie 

potrzeby dokonanie ich  zmiany. 

§ 4. Protokół z wykonanych czynności wraz z wnioskami, przewodniczący komisji 

przedstawi Burmistrzowi Miasta w terminie do 28 września  2018 roku. 

 

§  5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do zarządzenia Burmistrza  Miasta Chełmży Nr118/BOIN/18 z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne 

wytworzonych w Urzędzie Miasta. 

 

    Zgodnie z  art. 6 ust. 4 oraz art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412.)  kierownik jednostki 

organizacyjnej powinien nie rzadziej niż raz na 5 lat dokonać przeglądu materiałów w celu 

ustalenia ustawowych przesłanek ich ochrony, natomiast pełnomocnik ds. ochrony informacji 

niejawnych powinien nie rzadziej niż raz na 3 lata dokonać kontroli ewidencji materiałów 

niejawnych. Zakres przeglądu i kontroli określony w ustawie oraz udział pełnomocnika ds. 

ochrony informacji niejawnych w pracach komisji pozwala na jednoczesne wykonanie 

zaleceń zawartych w art. 6 ust. 4 oraz w  art. 15 ust.1 pkt 4  ustawy. 

Większość materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta jest przetwarzana  

w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich w komórce zajmującej się sprawami 

obronnymi. Z uwagi na fakt, że obaj pracownicy zatrudnieni w tej komórce są jednocześnie 

pracownikami pionu ochrony, zachodzi potrzeba dokonania przeglądu materiałów niejawnych 

przez osoby nie związane bezpośrednio z ich przetwarzaniem. Powołanie komisji zapewnia 

obiektywizm przeprowadzenia nakazanych czynności. 

 


