ZARZĄDZENIE NR 222/2012
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych
przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
Na podstawie art. 6 ust.4 i art.181 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych / Dz.
U. Nr. 182, poz. 1228/ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu
oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności ( Dz. U.z 2011 Nr 288 poz. 1692) zarządzam co
następuje:
§ 1. Powołuję Komisję do przeglądu materiałów w składzie:
1) Przewodniczący - Joanna Sidor
2) Członek - Anna Wesołowska
3) Członek - Tomasz Rybiński
§ 2. Komisja, określona w § 1, dokona przeglądu materiałów w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) upływ okresu ochrony jeśli został on określony przez osobę, o której mowa w art.6 ust.1 ustawy
2) ustalenie, czy zgromadzone materiały niejawne nadal spełniają ustawowe przesłanki ochrony zgodnie z art.5
ust.3 i 4 ustawy oraz czy nie wymagają dokonania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
§ 3. Z dokonanego przeglądu Komisja sporządzi protokół i przedłoży go Wójtowi Gminy do dnia 21 grudnia
2012r.
1) W przypadku ustalenia konieczności zmiany lub zniesienia klauzuli tajności Komisja sporządzi protokół wraz
z wnioskiem o zmianę/zniesienie klauzuli,
2) W przypadku materiałów wytworzonych w innej jednostce Komisja może wnioskować o skierowanie do
wytwórcy wniosku o zniesienie/zmianę klauzuli
3) Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Wójt podejmie decyzję w sprawie zniesienia/zmiany klauzuli tajności
§ 4. W przypadku materiałów wytworzonych w innej jednostce, co do których wytwórca podjął decyzję
o zniesieniu/zmianie klauzuli, dokonuje się umieszczenia stosownych zapisów na materiałach zgodnie z otrzymaną
w tym przedmiocie informacją.
§ 5. O dokonaniu zniesienia/zmiany klauzuli tajności powiadamia się niezwłocznie adresatów dokumentu
§ 6. W przypadku zniesienia klauzuli tajności materiały należy przenieść do właściwej komórki organizacyjnej
lub przekazać do archiwum zakładowego.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Zgodnie z Art. 181 ust 1 ustawy z dnie 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2010.Nr 182
poz 1228) Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzą, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, przegląd wytworzonych w podległych im jednostkach organizacyjnych materiałów zawierających
informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy, i dokonają
w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
Sporządziła: Joanna Sidor
Otrzymują:
- Komisja x 3
- ref.organizacyjny x 1
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