
Zarzlldzenie nr ORG.120.48.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 8 listopada 2021 r. 

w sprawie powotania komisji do przeprowadzenia przegilldu materiat6w 
zawierajllcych informacje niejawne w Urz~dzie Gminy w Baboszewie 

Na podstawie art. 33 us!. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zwiqzku art. 6 us!. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (tj . Dz. U. z 2019 r. , poz. 742) zarzqdzam, co 
nast~puje: 

§ 1 

W celu przeprowadzenia przeglqdu materia/ow niejawnych znajdujqcych si~ na 
ewidencji Kancelarii Materia/ow Niejawnych, powo/uj~ komisj~ w sk/adzie: 

Przewodniczqcy: Marzanna Juchner - Pe/nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych -
poswiadczenie bezpieczenstwa nr B 0333119P upowazniajqce do dost~pu do informacji 
niejawnych oznaczonych klauzulq "Poufne", wazne do dnia 23.08.2029 r. 

Cz/onkowie: Roman Koz/owski - Inspektor bezpieczenstwa teleinformatycznego -
poswiadczenie bezpieczenstwa nr K 0067713 P upowazniajqce do dost~pu do 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulq " Poufne", wazne do dnia 12.07.2023 r.; 

Wojciech Juliusz Wolder - Sekretarz Gminy - upowaznienie nr 1/2017 z dnia 
02.01.2017 r. uprawniajqce do dost~pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulq 
tajnosci " Zastrzezone". 

§2 

1. Wyzej wymieniona komisja w terminie do dnia 31.01 .2022 r. dokona przeglqdu 
materia/ow niejawnych i ustali , czy materia/y te spe/niajq ustawowe przes/anki 
ochrony na podstawie ustawy 0 ochronie informacji niejawnych. 

2. W wyniku przeprowadzonego przeglqdu materia/6w niejawnych, komisja 
w sk/adzie wymienionym w § 1, zakwalifikuje te materia/y do zmiany lub 
zniesienia klauzuli tajnosci. 

3. W celu udokumentowania sposobu realizacji zadan podejmowanych w czasie 
przeglqdu materia/6w niejawnych, komisja sporzqdzi protokot dotyczqcy 
zakwalifikowania materia/ow niejawnych do zmiany lub zniesienia klauzuli 
tajnosci, zgodnie z wzorem stanowiqcym za/qcznik do niniejszego zarzqdzenia . 

§3 

1. Kierownik kancelarii materia/ow niejawnych dokona odpowiednich zmian 
w oznaczeniu materia/ow, ktorym zniesiono lub zmieniono klauzul~ tajnosci oraz 
w prowadzonych rejestrach ewidencyjnych. 

2. W przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajnosci dokumentow przes/anych do 
innych jednostek organizacyjnych, kierownik kancelarii materia/ow niejawnych 

1/4 



poinformuje odbiorc6w 0 zmianie lub zniesieniu dotychczasowej klauzuli tajnosci 
otrzymanego dokumentu . 

§4 

1. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. ochrony informacji 
niejawnych. 

2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik do Zarzqdzenia nr ORG.120.48.2021 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 8 listopada 2021 r. 

"WYRAZAM ZGODE; NA ZNIESIENIENIEI ZMIANE;< 
KLAUZULI TAJNOSCI MATERIAlOW 

WYMIENIONYCH W PROTOKOLE" 
(art. 6 ust.3 ustawy 0 ochronie informacji niejawnych z dnia 
5 sierpnia 2010 r. -lj. Dz. U. z 2019 r .. poz. 742) 

(piecz~c i pod pis kierownika jednostki organizacyjnej) 

Baboszewo, dn . ...... ....... r. 

PRO T 0 K 6 t. Nr .. ... .. .12021 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy Z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji 
niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 742) , komisja powolana Zarzqdzeniem W6jta 
Gminy Baboszewo nr ORG.120.48.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. W skladzie: 

Przewodniczqcy: ........ . ..... ....... .... ... .... .. .. ........ ...... ......... .. .. ..... . ........ .. .. ... ..... .. . . 

Czlonkowie: ..... ....... .. .. .... ...................... ..... ..... .... .. ... ... .... ........ .. ... .. .......... ... .. . 

.. . .. .... ... ... .. . .. . .... .. .. .. ..... .. ....... ... ...... ... .. .. .. ......... ..... ... . ..... . .... .. .. .. . 

dokonala W dniach ........ ... przeglqdu material6w niejawnych w celu ustalenia, czy 
wytworzone w Urz~dzie Gminy w Baboszewie materiaiy niejawne spelniajq ustawowe 
przeslanki ochrony. 
Przeglqd obejmowal materiaiy niejawne wytworzone w latach .. ...... . .... ... ............. ... .. . 
W wyniku przeprowadzonego przeglqdu wyzej wymieniona komisja zakwalifikowala 
nizej wymienione materiaiy niejawne do zniesienia klauzuli tajnosci: 

Lp. Nazwa materialu niejawnego Numer Posiadana Uwagi 
ewidencviny klauzula tainosci 

1 2 3 4 5 
1. 

2. 

W wyniku przeprowadzonego przeglqdu wyzej wymieniona komisja zakwalifikowala 
nizej wymienione materiaiy niejawne do zmiany klauzuli tajnosci: 

Lp. Nazwa materialu Numer Posiadana Klauzula Uwagi 
niejawnego ewidencyjny klauzula tajnosci tajnosci po 

zmianie 
1 2 3 4 5 

1. 

2. 
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Przewodniczqcy Komisji 
Czlonkowie Komisji 

(podpisy) 

W dniach .... .... .. ... .. ..... . ..... dokonano adnotacji 0 zniesieniu/zmianie* klauzuli tajnosci 
na dokumentach wymienionych w protokole oraz w rejestrach ewidencyjnych 
prowadzonych przez kancelari~ material6w niejawnych. 

(czytelny podpis osoby upowainionych do dokonania adnotacji) 

Wykonano w 1 egz. - ala 

* Niepotrzebne skresli6 

4/4 


