ZARZJ\DZENIE NR 5/2017
WOJTA GMINY NOWEMIASTO
z dnia 12 styczoia 2017 r.

w sprawie ustalenia procedury post~powania z kluczami w obiekcie
Urz~du Gmioy w Nowym Miescie.
Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Oz. U. z 2016 r. poz. 922),
zarz~dza si~,

co

0

ochronie danych osobowych

nast~puje:

§ 1. Ustala siy zasady przechowywania kluczy i postypowania z kluczami do pomieszczen, w kt6rych
przetwarzane s,! dane osobowe,.

§ 2. Zasady przechowywania kluczy:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klucze do wszystkich pomieszczen biurowych S,! przechowywane w sekretariacie urzydu .
Klucze do pomieszczen gospodarczych przechowywane S,! u kierownika ds. gospodarki
komunalnej.
Klucze do biurek stanowiskowych i szaf biurowych S,! w posiadaniu pracownik6w,
kt6rzy ponosZ'! peIn,! odpowiedzialnosc za ich naleZyte zabezpieczenie.
Do otwierania pomieszczen dla potrzeb wykonywania czynnosci zwi'!zanych ze sprz,!taniem
pracownik obstugi wykorzystuje klucze zdeponowane w sekretariacie.
Komplet kluczy wejsciowych na teren budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto
jest w posiadaniu sprz'!taczki, Sekretarza Gminy i W6jta Gminy.
W6jt Gminy wyznacza osoby do dysponowania w zastypstwie kluczami wejsciowymi do
budynku Urzydu Gminy.
Klucze zapasowe S,! przechowywane w metalowej szafie w referacie organizacyjnym
i oswiaty.
Klucze do pomieszczenia kotlowni e.O. znajduj,!cej siy w budynku Urzydu Gminy posiada
sprz'!taczka oraz pracownik gospodarczy wyznaczony przez W6jta.

§ 3. Procedura postepowania z kluczami:
I.

Klucze do pomieszczen biurowych S,! wydawane w sekretariacie pracownikom
przed rozpoczyciem pracy i po podpisaniu Jisty obecnosci . Po zakonczonej pracy zwrotu
kluczy dokonuje siy poprzez zawieszenie na wlasciwym miejscu w zamykanej gablocie.
2. Wydawanie i zwrot kluczy od pomieszczen biurowych po godzinach pracy urzydu dokonuje
siy w sekretariacie.
3 . Osoba pobieraj,!ca klucze od pomieszczenia przed uruchomieniem zamk6w winna sprawdzic
od strony wizualnej stan tych zamk6w. W przypadku stwierdzenia zmian lub naruszenia stanu
zamk6w natychmiast powiadamia 0 tym swojego bezposredniego przeIozonego,
Sekretarza Gminy i W6jta.
4. Wydawanie kluczy zapasowych pracownikom uprawnionym do ich pobrania moze
odbywac si y tylko w uzasadnionych przypadkach awaryjnych, za zgod,! prze1ozonego
i po odnotowaniu w rejestrze prowadzonym w sekretariacie.

§ 4. Przed wyjsciem z pomieszczen pracownicy zobowi,!zani S,! do uporZ'!dkowania swoich stanowisk
pracy g16wnie polegaj,!cego na:
1. zabezpieczeniu dokument6w,
2. uprz,!tniyciu biurek,
3. wyl,!czeniu i zabezpieczeniu urz'!dzen elektronicznych (komputer6w, drukarek, itp.)

4.
5.
6.

wyt,!czeniu urz'!dzen energetycznych zasilanych energi,! elektryczn,!,
wyt,!czeniu oswietlenia,
zamkniyciu okien i drzwi.

§ 5. Od momentu pobrania kluczy do momentu ich oddania w sekretariacie, na osobie pobieraj,!cej
klucze spoczywa petna odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo danych osobowych znajduj,!cych siy
w tym pomieszczeniu.

§ 6. Zobowi,!zujy wszystkich pracownik6w do zdania w sekretariacie, wszystkich kluczy
od pomieszczen biurowych i gospodarczych, byd,!cych dotychczas w posiadaniu pracownik6w.
§ 7. Wykonanie zarl'ldzenie powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§ 8. Zarl'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

w
lawnmi

a 'wz Znlfit"iki

Uzasadnienie
Wprowadzenie procedury postE:powania z kluczami do pomieszczen, w kt6rych przetwarzane Sq dane
osobowe, jest wymagane przez ustawE: 0 ochronie danych osobowych.

Zatqcznik
do Zarzqdzenia Nr 5/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Instrukcja postE:powania z kluczami
oraz zabezpieczenia pomieszczen UrzE:du Gminy Nowe Miasto

Rozdziaf I
Postanowienia ogolne

§ 1. Uiyte w niniejszej instrukcji okreslenia oznaczajq:

1)
2)
3)

Urzqd - Urzqd Gminy Nowe Miasto,
Pracownik - pracownik Urz~du Gminy Nowe Miasto,
Kierownik - kierownik referatu, samodzielne stanowisko w

Urz~dzie

Gminy Nowe Miasto.

Rozdziaf II
Ochrona Urz~du

§ 2.1. Budynek

Urz~du

podlega ochronie polegajqcej na catodobowym monitorowaniu przez system

alarmowy.
2. Szczeg6towy zakres obowi qzk6w i ustalen w zakresie ochrony i dozoru reguluje umowa zawarta
pomi~dzy Gminq Nowe Miasto a Firmq "PLEBAN" Sp. z o. 0., z siedzibq w Warszawie,
przy ul. Bernardynskiej 14 A.
§ 3.1. Z uwagi na publiczny charakter Urz~du, w czasie jego pracy nie obowiqzuje system przepustek,

ani tei inny system okreslajqcy uprawnienia do wejscia, przebywania i wyjscia z budynku

Urz~du.

2. Zobowiqzuje si~ pracownik6w Urz~du do:
1) zwracania uwagi na zachowanie os6b wchodzqcych i wychodzqcych z budynku Urz~du;
2) reagowania na wejscie do budynku i przebywanie w nim os6b b~dqcych pod wptywem alkoholu
lub innych srodk6w odurzajqcych;
3) reagowania na pr6by niszczenia, wynoszenia lub wywoienia mienia z budynku

Urz~du;

4) reagowania na pr6by wnoszenia do budynku przedmiot6w niebezpiecznych, materiat6w lub
substancji budzqcych podejrzenie itp.;

5) natychmiastowego reagowania poprzez powiadomienie odpowiednich stuib (Strai Gminna,
Policja, Strai Poiarna, Pogotowie Ratunkowe) 0 zaobserwowanych probach stworzenia zagroienia
dla iycia i zdrowia, a takie utraty lub zniszczenia mienia.
3. Zobowiqzuje si~ Sekretarza do zorganizowania pracy sprzqtaczki budynku Urz~du poza rozktadem
czasu pracy Urz~du w taki sposob, by wykonywata ona niiej wymienione czynnosci:
1) prowadzenie dozoru budynku

Urz~du

w trakcie wykonywania obowiqzkow;

2) sprawdzanie zamkni~c drzwi i okien oraz stosowanych zabezpieczen;
3) sprawdzanie stanu technicznego urzqdzen i armatury w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
4) podejmowanie natychmiastowych czynnosci wyjasniajqcych w przypadku zaobserwowania
obecnosci w budynku Urz~du osob nie b~dqcych pracownikami Urz~du;
5) natychmiastowe reagowanie poprzez zawiadomienie odpowiednich stuib (Strai Gminna, Strai
Poiarna, Pogotowie Ratunkowe) 0 zaobserwowanych probach stworzenia zagroienia dla iycia,
zdrowia oraz utraty lub zniszczenia mienia.

Rozdziat III
Zabezpieczenie pomieszczeri i procedura post~powania z kluczami

i kodami cyfrowymi do systemu alarmowego
§ 4.1. WOjt wyznacza pracownikow, ktorzy Sq upowainieni do otwierania gtownych drzwi

wejsciowych do budynku oraz do rozkodowywania systemu alarmowego przed rozpocz~ciem pracy
Urz~du.

2. Zamkni~cia dost~pu zewn~trznego do budynku Urz~du po godzinie 16:00 dokonuje sprzqtaczka,
ktora po zakonczeniu prac porzqdkowych koduje system alarmowy i zamyka budynek.
3. Wojt Gminy wyznacza takie pracownikow, ktorzy Sq upowainieni do otwierania drzwi wejsciowych
do budynku oraz rozkodowywania systemu alarmowego poza regulaminowym czasem pracy Urz~du.
4. Pracownik, ktoremu zostaty powierzone klucze oraz kod cyfrowy do systemu alarmowego
zobowiqzany jest do:
1) wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem,
2) nie kopiowania powierzonych kluczy bez zgody Wojta oraz nie
3) nie

udost~pniania

udost~pniania

osobom trzecim,

kodu cyfrowego do systemu alarmowego osobom trzecim.

5. Wzor upowainienia do zarzqdzania kluczami oraz kodem cyfrowym do systemu alarmowego
budynku Urz~du, stanowi zatqcznik do niniejszej Instrukcji.
§ 5.1. Pracownicy przed rozpocz~ciem pracy podpisujq list~ obecnosci znajdujqcq si~ w

pomieszczeniu sekretariatu oraz pobierajq klucze do swoich pomieszczen biurowych.
2. Po otwarciu pomieszczen biurowych, przed przystqpieniem do pracy, pracownicy sprawdzajq stan
zastosowanych zabezpieczen sprz~tu biurowego i komputerowego, dokumentacji i innego
wyposaienia.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub naruszenia stanu zabezpieczen,
w ust. 2, pracownik, kt6ry to stwierdzit, natychmiast powiadamia

0

0

kt6rych mowa

tym swojego bezposredniego

przetoionego.
4. Od momentu pobrania kluczy do momentu ich zdania, na pracownikach spoczywa petna
odpowiedzialnosc za zabezpieczenie pomieszczen biurowych, w kt6rych pracujq.
§ 6.1. Po zakonczeniu pracy, pracownicy zobowiqzani Sq do uporzqdkowania swoich stanowisk pracy

oraz wykonywania czynnosci zabezpieczajqcych, w szczeg61nosci do:
1)

Zabezpieczenia dokumentacji i piecz~ci urz~dowych;

2)

Zabezpieczenia komputer6w i nosnik6w informacji;

3)

Wytqczenia wszystkich urzqdzen zasilanych energiq elektrycznq (czajniki, wentylatory itp.)
zgodnie z zasadami bhp;

4)

Zamkni~cia okien i drzwi;

5)

Pozostawienia kluczy od pomieszczen biurowych w sekretariacie .

2. Klucze od biurek i szaf biurowych Sq w posiadaniu pracownik6w, kt6rzy ponoszq petnq
odpowiedzialnosc za ich naleiyte zabezpieczenie.
3. Duplikaty kluczy, b~dqce kluczami zapasowymi do pomieszczen Urz~du Sq przechowywane w
zamkni~tej metalowej szafie w pomieszczeniu sekretariatu.

4. W6jt wyznacza osob~ odpowiedzialnq za naleiyte przechowywanie, zabezpieczenie oraz
udost~pnienie kluczy zapasowych .

5. Wydawanie kluczy zapasowych (0 kt6rych mowa w ust. 3) pracownikom

moie odbywac si~ tylko w

uzasadnionych sytuacjach oraz w przypadkach awaryjnych za pokwitowaniem .
6. Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu naleiy niezwtocznie zwr6cic do depozytu.
§ 7. Otwarcie Urz~du w soboty, niedziele oraz swi~ta moiliwe jest wytqcznie za zgod q W6jta.
§ 8. Do otwierania pomieszczen dla potrzeb wykonania czynnosci zwiqzanych ze sprzqtaniem

wykorzystywane Sq klucze zdane przez pracownik6w, znajdujqce si~ w sekretariacie.
§ 9.1. Komplet kluczy wejsciowych do budynku Urz~du posiadajq nast~pujqce osoby:

1)

W6jt;

2)

Sekretarz;

3)

Sprzqtaczka .

2. Osoby, wymienione w ust. 1 uprawnione Sq do znajomosci kodu cyfrowego systemu alarmowego.

T
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Zat'lcznik
do Instrukcji post~powania z kluczami
oraz zabezpieczenia pomieszczen
Urz~du

Gminy Nowe Miasto

Upowaznienie do zarzqdzania kluczami oraz kodem cyfrowym do systemu alarmowego
Budynku

Urz~du

Gminy Nowe Miasto

Na podstawie Instrukcji w sprawie post~powania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczen
Urz~du Gminy Nowe Miasto wprowadzonej Zarz'ldzeniem Nr /2016 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia pazdziernika 2016 r. powierzam
Pani(u) .................................................................................................................. ...................................................
...................................................... zatrudnionej(mu) na stanowisku ..................................................................
.................................................................................................................. komplet kluczy do budynku

Urz~du.

W sktad kompletu wchodz'l nast~puj'lce klucze:

1. ............................................. ........... .
2. ..................... ............ ...... ................ ..
3.
4......................................................... .
Ponadto przydzielam Pani(u) kod cyfrowy do systemu alarmowego, kt6ry naleiy zachowac w scistej
tajemnicy i wykorzystywac zgodnie z postanowieniami ww. instrukcji.

(pod pis pracodawcy)

(data i podpis pracownika)

Oswiadczenie pracownika

Oswiadczam, ie przyjmuj~ petn'l odpowiedzialnosc za powierzone klucze oraz kod cyfrowy
do systemu alarmowego i zobowi'lzuj~ si~ do ich wykorzystywania jedynie w celach realizacji
powierzonych mi zadan zgodnie z niniejszym upowainieniem.

(data i pod pis pracownika)

