
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

 

 

 

 Zagadnienia z zakresu informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 

 Prezydent Miasta Katowice jako kierownik jednostki organizacyjnej 

w której przetwarzane są informacje niejawne odpowiada za ich ochronę, 

w szczególności za zorganizowanie i  zapewnienie funkcjonowania tej ochrony. 

Zobowiązany jest również zatrudnić pełnomocnika ds. ochrony informacji 

niejawnych zwanego dalej pełnomocnikiem ochrony. 

Pełnomocnikiem ochrony może być osoba, która 

- posiada obywatelstwo polskie, 

- wyższe wykształcenie, 

- posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego(ABW)  lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 

(SKW), 

- posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji 

niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW. 

  Zarządzeniem wewnętrznym Nr 360A/2012 Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 27 października 2012 r. powołano na to stanowisko Grzegorza 

Skorupę - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich (załącznik nr 1), ustalając 

jednocześnie  zakres Jego obowiązków. Zgodnie z zapisem ustawy pełnomocnik 

ochrony podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Katowice. 

W celu prawidłowej realizacji zadań Zarządzeniem wewnętrznym Nr 142/2013 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. utworzono pion ochrony 

informacji niejawnych podległy Pełnomocnikowi ochrony (załącznik nr 2). 

W skład pionu ochrony wchodzą: 

- zastępca pełnomocnika ochrony (Główny specjalista w Wydziale Spraw 

Obywatelskich) powołany Zarządzeniem wewnętrznym Nr 391A/2012 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2012 r. (załącznik nr 3), 

- inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego (Naczelnik Wydziału 

Informatyki) wyznaczony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 267/2013 Prezydenta 

Miasta Katowice z dnia 6 września 2013 r. (załącznik nr 4), 



- kierownik kancelarii niejawnej (inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich) 

wyznaczony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 191/2013 Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 11 czerwca 2013 r. (załącznik nr 5). 

Do zadań Pełnomocnika i pionu ochrony należy między innymi: 

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej oraz 

prawidłowego obiegu materiałów niejawnych, 

- zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są 

przetwarzane, przechowywane informacje niejawne, 

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów 

o ochronie tych informacji, a także okresowa kontrola ewidencji dokumentów 

niejawnych. W celu realizacji tych zadań Zarządzeniem wewnętrznym Nr 

400/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2013 r. została 

powołana komisja, która dokonała przeglądu materiałów wytworzonych 

w Urzędzie Miasta Katowice zawierających informacje niejawne celem 

ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony i ewentualnego zniesienia 

klauzuli tajności (załącznik nr 6), 

- opracowanie planu ochrony informacji niejawnych, 

- szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych, 

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta 

Katowice , które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. 

Ponadto do zadań Pełnomocnika ochrony należy prowadzenie zwykłych 

postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających 

w stosunku do osób co do których Prezydent Miasta wnioskuje o dostęp do 

informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. 

 Zarządzeniem wewnętrznym Nr 143/2013 Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. utworzono Kancelarię niejawną w której przyjmuje 

się, rejestruje, przechowuje i wysyła dokumenty niejawne (załącznik nr 7).  

Mając na względzie wypełnienie ustawowych zadań z zakresu informacji 

niejawnych Prezydent Miasta Katowice wydał następujące zarządzenia 

wewnętrzne: 

- Nr 277/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu stanowisk 

i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie może łączyć się z dostępem 

do informacji niejawnych (załącznik nr 8), 

- Nr 276/2014 r. z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji 

dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Katowice oraz zakresu i warunków 



stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony (załącznik 

nr 9), 

- Nr 7/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji 

dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„poufne” w Urzędzie Miasta Katowice” (załącznik nr 10).  

 Urząd Miasta posiada również plan ochrony informacji niejawnych 

ustalony zarządzeniem wewnętrznym Nr 361/2012 z dnia 30 października 

2012 r. (załącznik nr 11) zawierający m.in. ocenę zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych, szacowanie ryzyka, proces doboru środków bezpieczeństwa 

fizycznego, zabezpieczenie informacji niejawnych.  

Dodatkowo należy zasygnalizować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

udzieliła akredytacji systemu teleinformatycznego  przeznaczonego do 

przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Katowice o klauzuli 

„poufne”, ponadto  akredytacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” udzielił 

Prezydent Miasta zgodnie z właściwością. 

 

  

  


