
ZafZl!dzenie Nr 64n020 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 14 paidziernika 2020 r. 

w sprawie powolania Pelnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnycb 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 Dehronie infonnacj i niejawnych 
(t. j. Dz.U z 2019r. poz. 742) zarz~dza si~ , co nast~pllje : 

§ 1. Poworuje sit( Z dniem 01 Jjstopada 2020 roku Pana Juliusza Wardzyrlskiego na 
Pelnomocnika do spraw Ochrony Informacj i Niejawnych w U~dzie Gminy Nowe Miaslo. 

§ 2. Pan luliusz Ward.zyilski spelnia warunki okreslone w art. 14 ust. 3 ustawy z doia 5 sieqmia 
2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych, a mianowicie: 

I) Posiada poswiadczenie bezpieczenstwa Nr K0346320P wydane przez Agencjy 
Bezpieczenstwa Wewn~trznego Delegatura w Warszawie, upowaZnjaj~ce do dost~pu do 
infonnacji niejawnych oznaczonych klauzulq "paufne" z tenninem watnosci do 24.09.2030 
r. 

2) Odbyt szkolenie w zakresie ocmony infonnacji niejawnych dla pelnomocnik6w 
do spraw ochrony infonnacji niejawnych i ich zast~pc6w oraz os6b przewidzianych na te 
stanowiska, przeprowadzone prLez Agencj~ Bezpieczenstwa Wewnytrznego Delegatura 
w Warszawie potwierdzone zaSwiadczeniem Nr 057619K z dnia 21.11 .20 19 r. 

§ 3. Zadania Pdnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych okresla uslawa 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych oraz rozporZ4dzenia wykonawcze 
do tej ustawy. 

§ 4. petnomocnika do spraw Ochrony Infonnacji Niejawnych powofuje siC; na okres od dnia 
01.11.2020 r. do dnia 24.09.2030 r. 

§ 5. PeJnomocnik do spraw Ochrony Infonnacji Niejawnych podlega bezposrednio W6jtowi 
Gminy Nowe Miaslo i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis6w 0 ochronie 
infonnacji niejawnych w Urzerdzie Gminy Nowe Miasto. 

§ 6. Wykonanie zaJ'Z<ldzenia powierza si~ Pelnomocnikowi do spraw Ochrony Infonnacji 
Niejawnych. 

§ 7. Traci moe Zarz'ldzenie ru 3012012 W6jta Gminy Nowe Miasto:z dnia 25 lipca 2012 r. 
w sprawie powoJania pelnomocnika do spraw ochrony infannaeji niejawnych. 

§ 8. Zarz<}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania 

w6 

Slawomir arillsz Zalewsk.i 


