
Zarządzenie  Nr 49.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie  środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji 

niejawnych o klauzuli  „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice  

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 maja              

2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia 

informacji niejawnych (Dz. U.  z 2012 r. poz. 683 ze zm.)  zatwierdzam: 

 

§1. Opracowaną przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych dokumentację                      

w sprawie  środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji 

niejawnych o klauzuli  „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice stanowiącą załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi  do spraw ochrony informacji 

niejawnych. 

 

§3. Traci moc zarządzenie  Nr 360/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2014 r.  

w sprawie szacowania ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem 

osób do informacji niejawnych o  klauzuli „zastrzeżone” lub ich utratą. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

  



 

 

UZASADNIENIE: 

Zarządzenie  Nr 49.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 kwietnia  2020 r. 

 

w sprawie  środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji 

niejawnych o klauzuli  „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice  

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz  §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.) jednostki organizacyjne, w których 

są przetwarzane informacje niejawne, stosują środki bezpieczeństwa fizycznego 

odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym 

dostępu do takich informacji. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego 

uzależnia się od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji 

niejawnych lub ich utratą. W celu doboru adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego 

określa się poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności 

informacji niejawnych, zwany dalej „poziomem zagrożeń”. Poziom zagrożeń określa się jako 

wysoki, średni albo niski W celu określenia poziomu zagrożeń przeprowadza się analizę, w 

której uwzględnia się wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 

informacji niejawnych. Mając na uwadze powyższe określono poziom zagrożeń  dla systemu  

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice oraz 

dokonanie oceny zastosowanych środków bezpieczeństwa w przedmiotowym systemie pod 

kątem wymagań określonych   w powyższym rozporządzeniu.  

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne                                    

i uzasadnione. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


