
Zarzqdzenie Nr 80/Ull
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia 14 marca 2012r.
w sprawie zmianw Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Urzgdzie Miejskim w

Jgdrzejowie

Na poclstawie art. 14 ustan',v z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie infbrnlaci i  niejawnych (

Dz.l l .  Nr 182. pctz. 1228) iprzepis(rrv u'\ 'korl¿lvcz)'ch:
. rozporz4dzenia Rad¡' N' l inistróu' z dnia 7 grr-rclnia 2011r.n' sprawie organizacji  i

flnkcjonowania kancelarii tajn.vch oraz sposobu i trybu przefwarzania informacji

n ie jawnych (Dz.  U.  Nr  276"  poz.  1631) .
. rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministrórv z. dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu

oznacz,ania nraterialów' i umieszczania na nich klaLrzul tajnoÉci (Dz. U. Nr 288. poz.

I  6e2) .
. rozporz.qd'zenia Prezesa Rady Ministróu'' z c'lnia 28 grudnia 2010r.. w'sprall'ie wzorów

zaSwiaclczeú stw,ierdzaj4cych odbycie szkolenia \\' zakresie ochrony informacji

niejawn¡,ch oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez

AgencjE Bezpieczeistwa Wewngtrznego lub Siuzbg Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.

U.  Nr  258.  poz.  175 1) .
. rozpot'zEdzenia Prczesa Radl' Ministrór,v z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzorów

poérviadczenia bezpieczeústw'a (Dz. U. Nr 258. poz. 1752
. roT.porz4dzcnia Prezesa Rady Ministróu' z dnta 20 l ipca 201 1 r. \ \  sprau ie

podstawowych wyrnagari bezpieczeristwa teleinfbrrnatycznego (Dz. U. Nr 159, poz.

948) .
o RozporzEdzenie Prezesa Racly Ministrórv z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie

naclawania. przf imon'ania. przewozenia. wydawania i  ochrony materialów
zau,ierajqcvch infbrmac.je nieiarvnc (Dz. U. Nr 271. poz. 1603),

oraz.arf.33 Lrst.2 ustavr'-v z dnia 08 czerwca 1990r. o samorzqdzie gntiny (Dz. U. z 2001r. Nr

142. po'2. 1591 z. pó2n. ztt't.) zarz4dz.arrt co nastgpu"ie:

$1

W Planie Ochronl' Infbrmac.ji Niejawnych u' L)rzgclzie Miejskirn w Jqdrzejowie
wprowadzonyrn Zarz4dzeniem Nr 27glllBurmistrza Miasta Jgclrzejowa z dnia 12
paZdziernika 201 1 r. wprow.adzam nastgpuj 4ce zrniany:

1. W zalqcznlku Nr 1 do Planr-r Ochrony, skreSla siE ust. 7 i 9.
2. 

'W 
zalqcznlku Nr 1 do Planu Ochrony. po zmianie numeracii. ust. 8. bEdzie ust. 7.

3. W zal4cznlku Nr I do Planu Ochron¡', zapisowi Administrator systemu
teleinfbrrnatvcznego odpon'iada za funkcjonowanie svstemu teleinformatvcznego
oraz. za przcstrzeganie zas¿rd i n'yrnagari bezpieczeóstwa. przewidzianych dla systemu
tcle infbn-l-rat)'czr"]cgo r-radaje siq r,rst. 8.

4.  W zal4cznikLr  Nr  2 do Planu Ochrony.  skreSla s iE ust .  18.  l9  i  21.
5. W zalEcznrku Nr 2 clo Planu Ochrony. po zmianie numeracji .  ust. 20" bgdzie ust. 18.

$2

Wykonanie z,arz.Edzenia pow'ierzam Pelnomocr-likowi ds. Ochron,v lnfbrmacji
Niejawnych n' Urzgdzie Miejskim w .lEdrzejowie.

s3

Zarzqdzemervchodzi  w2yciezdniempodpisania ^B,U R M I  S TFtZ

(-r , i' .r.- <'' ! . -1. 
'

(- ' 
rrrlrWarilnPtszrzÉX' /


