
  
 Zarządzenie Nr 21.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z  dnia 10 lutego 2020 roku 

 

w sprawie  powołania Komisji  do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających 

informacje niejawne w  celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony  

 

Na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                   

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6  ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 742) zarządzam co następuje: 

 

§1. Powołuję Komisję  do przeglądu materiałów niejawnych  w składzie: 

1)   Marzena Pilarska – przewodnicząca   

2)   Roman Sodolski   - członek  

3)   Grażyna Anioł       - członek  

 

§2.1. Komisja w terminie do 28 lutego  2020 r. dokona przeglądu materiałów niejawnych                                 

w rozumieniu ustawy    o ochronie informacji niejawnych, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) upływ określonego czasu ochrony, 

2) ustalenia, czy zgromadzone materiały niejawne nadal spełniają ustawowe przesłanki ochrony 

wynikające ustawy oraz czy nie wymagają dokonania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności. 

2. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów niejawnych należy wykonać w formie wykazu według 

załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§3.1. Z dokonanego  przeglądu Komisja  sporządzi protokół.  

2. W przypadku ustalenia konieczności zniesienia  lub zmiany  klauzuli tajności Komisja sporządzi wykaz 

materiałów wraz z wnioskiem o zniesienie lub zmianę  klauzuli według załącznika nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. W przypadku materiałów wytworzonych w innej jednostce Komisja może skierować do wytwórcy 

wniosek o zniesienie lub zmianę klauzuli tajności. 

 

§4.1  Po wyrażeniu pisemnej zgody przez wytwórcę na zniesienie lub zmianę klauzuli,  podejmuje się 

czynności  naniesienia   odpowiednich zmian w oznaczeniu materiałów.  

2.O dokonaniu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności powiadamia się niezwłocznie adresatów 

dokumentu.  

 

§5. Po zniesieniu klauzuli tajności materiały należy przenieść z pomieszczenia do przechowywania 

materiałów niejawnych do właściwej komórki organizacyjnej lub przekazać do archiwum. 

 

§6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.  

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                                       Wójt Gminy Sieroszewice  

                                                                                                       /-/ Anatol Piaskowski  

 

 



Uzasadnienie do 

 Zarządzenia Nr 21.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z  dnia 10 lutego 2020 roku 

 

w sprawie  powołania Komisji  do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających 

informacje niejawne w  celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony  

 

Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych                     

(Dz. U. z 2019 r. poz.742)  kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają nie rzadziej niż raz na 

5 lat przegląd materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony, zmiany lub 

zniesienia klauzuli tajności. Realizując  ustawowy zapis wydanie zarządzenia jest konieczne. 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Sieroszewice  

                                                                                                       /-/ Anatol Piaskowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


