ZARZ;\DZENJE NR 7712020
WOJTA GMINY ·NOWE MIASTO
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w

spr~wi('

utworL:enia

PiODU

Ocbrooy Informacji Niejawnych i powolania jego skJadu w

Urz~dzie

GmiDY

Nowt' Miasto

Na podstawic an . 14usLI , art . 15 usI.2,4, art. 16, art. 52 ust.I ustawy zdnia 5si erpn ia 2010roku
o ochron ie infonnacji niejawnych (tj .: Dz. U. z 20 19 r. p Ol . 742) zam}dza s i~. co nas1vpuje:

§ 1. 1. W

celu zapewni en ta ochron)' informacj i niejawn ych wytwarzanych, przetwarzanych,
przekazywanych i przec howywanych w Urz~dzie Gmin y Nowe Miasto tworzy s i~ Pion Ochrany Infonnacji
Niejawnych.
2. Do sktadu osobowego Pionu Ochrony 1l1formacji Niejawnych powotuje

si~:

I) Juliusza Wardzynskiego . Petnomocnika ds. Ochrony illfonnacji Niejawnych (powo tanego odn;:bnym
zarz.ltdzeniem):
2) Tomasza Nowaliriskiego· Admin istTalOra Systemu ;
3) Katarzyn y Maksiewicz - in spektora Bezpieczenstwa Teleinfomlatycznego

4) Bogumil y Bilinskll- Prncownika prowadZ4cego Kancelari y Materia/ow Ni ejawnych.

§ 2. 1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych odpow iedzialny jest za organizacjy
Nowe Miasto spraw zwiqzanych

Z

W

Ur~dzje

Gmin y

ochronll infonnacji niejawnych.

2. Pionem Ochrony ki eruje Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Pracownicy Pionu Ochrony lnformacji Niejawnych podtegaj" Pelnomocnikow i ds. Ochrony Informacji
Niej awnych.
4 . Pelnomocnik ds. Ochrony Infonnacji Niejawn ych podlega bezposrednio Wojtowi Gminy Nowe Miaslo.

§ 3. I. Do zadan Pelno mocn ika ds. Ochrony Info rmacj i Nieja wnych nalety:
I) nadz6r merytoryczny nad pracownikami Pionu Ochrony lnformacji Niejawnych;
2) za pewnienie ochrony infonnacji niejawnych, w tym stosowanie srodk6w bezpieczel1stwa fizycznego;

3) zapewnienie ochrony syslem6w le le informatyczllyc h. w kt6rych S<J przetwarzan e infonnacje niejawne;
4) zar14dzanie ryzykiem bezpieczenst"Wa infonnacji niejawnych, w szczegolnoSc i szacowa nic ryzyka;
5) kontrola ochrony infonnaeji niej awnych oraz przestrzegania przepi sow 0 ochronie tyeh informacji.
w szczegolnosei okresowa (co najmniej raz oa trzy lata) kontro la ewidencji , material6w i obiegu
dokumen[ow;

6) opraeowY"vanie i aktualizowanie oraz przedstawianie do akceptaeji W6jtowi Gminy Nowe Miasto, planu
ochrony ioformacji niejawnych w UrziYdzie Gm iny Nowe Miasto, w tym w raz;i e wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

7) prowadzenie szkolen w zakresie ochrony informacji nieja wnych;
8) prowadzeoie zwyklych postypowan sprawdzaj~cych oraz kontrolnyeh post~powan sp raw dzaj~cych;
9) prowad:renie akhlalnego wykaw osob zatrudnionych w Urz~zie Gminy Nowe Miasto alba wykonuj<tcych

ezynnosci zlecone, kto re posiadaj(j uprawnienia do dos l~ pu do informacji nieja wnych, omz osob, ktorym
odmowi ono wydania poswiadezcnia bezpieczens(wa tub je cofn i~to , obejmuj<tcego wyl(jcznie :
a) imi~ i nazwisko,

b) numer PESEL,

c)

imi~

ojca,

d)

dat ~

i miejsce urodzenia,

Jd: 54A888E6·71IF·4839·B57C·6AFFI 29C4f46. Podpisaroy

Stroroa I

e) adres miejs.ca zamicszkania Jub pobytu,

f) okreslenie dokumentu koncZ<jcego procedury. dar;; jego wydania OTaz nurner;

10) wykormje: inne zlloanill okreslone w ustawie z dnia 5 sierp])ia 2010 roku 0 ochronie infonnacji niejawnych
(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 4. L Administrator Systemu re.atizuje zadanill W 7...akresie odpowiedzialnoScl za funkcjonowanie $ys.temu
teleinformatycznego OraL odpowJedz1alnosc za przcstncganie zasad i wymagan bezpieczenstwa,
przewidzH,mych dla systemo telelnformalycznego, W slez.eg6Inoscj;
1) opracowuje i 1.luktualniania dokumentacj<t bel:piecz.el~stwa systemu teleinfor11latycznego;
2) przechowuje oryginary
1eleinfomlatycznego;

7.2:twierdzonej dokumentacji

bezpieczenstwa tdeinformar)cznego

systemu

3) uczestnicry w procesie sZ3cowania ryzyka:

4) wdrW3 pl'Ocedury bezpieczaej eksploarncji;
5) szkoh u:(,ytko\\T!ik6w systenm teleinrormal"ycznego
6) tltl"Zyl11uje zgodnosc konfiguracji
bl:zpieczenstwa systemu;

1

z.akresu procedu!" bezpiecznej eksploatacjl;

i parametr6w

systemu

teJeinformatycznego

'7

dokumemacjij

7) systemalyeznie kontrolujc funkcjonowaoie me<:hani'lmow 7..abezpiec7.ell i poprawnosc dzialania s),stemu
te!einfonnatycmego;
8) infQnnuje

Pcmomocniku

ds.

Oehran),

fnformacji

Niejawnych

() stwierdl.Orlych

naruszcniach

bezpieczenstv>:3 systemu fcleinfonnatycznego;
9) zglasza do Pcln<JmoeniKa ds. Oehreny Informacji Niejawny<:h potrzcby w zakrcsie serwisowMifl
i certyfikacji srodkow ochrony elek1romagnetycznej;
10) l1n:tlizuje i archiwizuje rejestf zdarzcf! w systemic feJeinformatycz.nym;
II) prowadzi wykaz osob ffiajttcych dos~p do systcmll leleillformatycz:ncgo;
12) przydlicla uZytkownikom konta, zgoonlc Z lJprawnieniami nadartymi pEez Wdjta Gminy Nowc Miasto;
13) zapewnia dost;;p do systemu teleinformatycznego wyJ4cznie uzytkownik6w posiadajq.cych ,*ymagane
uprawnleniil ordZ odpowiecinie i wai.ne p05wiadczer'oa bClpicczcnstwa.

§ 5. 1. InspekiQf Bezpieczenstwa Telcinformaty-czne:go odpowie:dzi.alny jes.t za \-veryfikacje i bieZ<Jcf!
kontro]y zgodrtosei .funkcjoJ)Owania systcmu tC!0infonnatycl.nego, ze; szczeg61nymi wymaganl3mi
bezpieczenstwa oral przestr7...cgania procedur bezpiccznej eksploscacji, a w szczeg61nosci kontrOluje:
f) przesln:.eganie zasad ccnrcny przctwarzanych w systetnle tdeinformalycznym informacji niejawnych;

2) poprawnose re..'llizacji zadan wykonywanych przez AJministrntora Systernu:
3) zgodnosc

kOJlfiguracji

syste1ml

telelnformarycznego

z dokumenlacj<j:

bezpieczeftstwa

systemu

tcIe i nformatycznego;
4) stan srodkow

bezpi~zeitstwa

fizyczncgo;

5) aktuaJllosc w)'kazu os6b mlljqcych dost!tP do systemu teleinfom1atycznego, prawidtovv"Osc przydz\elania
kont u2>'tkownik6w, zakres nlldanych im uprawnien i prawidiowosc zabezpiec7eil zastosowanych
w sysiemle teldllformatycznym:
6} znajmnosc j prlestrz~g.ame
teleinformaty-cznego;

pr-lCZ

uzytkownik6w

proceduf

bexpiecznej

eksploatacji

systemu

2. Ponadto lnspekcor Bezpiecz{;:llstvia Teleinformatyczaego:
1.) analizuje rejestry 7narzen w systemic telelnfonmHycznym 1 prawidlowosc k:h archiwizl)wania;
2) informujc petnomocnika ocnrony 0 wszelkich zdnrzeniach zwi!.}zanych lub mogQcych mice wpty"\v Of!.
bczpicC7.eth;two systcmu teleinformatycLnego.

51rona ;2

§ 6. 1. Pracownik prowadZ<Jcy Kan ce lari y Material6w Niejawnych odpowiada La wi asci we rejestrowani e,
przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentow zawieraji}cych infonnacje niejawne uprawionym osobom.
2. Do zadan Pracownika

prowad~cego

Kancelaric; Malerial6w Niejawnych nalety w sz.czegolnosc i:

I) bezposredni nad z6r na obiegiem dokument6w, w tym prowadzenie dokument3cji, rejestr6w pism
wplywajqcych i wyptywaj<)cych, kt6rym nadano klauzule tajnosci;
2) prowadzenie rejestr6w udostypniani a dokumentow niejawnych;
3) udostc;pnianie lub wydawanie dokument6w osobom do lego uprawnionym ;

4) egzekwowaoie lwrotu dokumenlow;
5) komrala przestrzegania wlasc iwego ozn8czania i rejeSlrowania dokument6w niejawnych ;
6) prawadzenie archiwizaeji dokumentow niejawnyeh.
7) wykonywanie polecen Peinomocnika ds. Oehrany Informacji Niejawnyeh.

§ 7. Wykonanie 2al"llldzenia powierza siy Pdnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 8. .Zal"UJdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.
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