
Zarządzenie Nr 06/2013 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 14 marca 2013r. 

 
w sprawie zmian do Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostkach organizacyjnych 

Uczelni oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego w celu ich ochrony 

 

Na podstawie art. 43 ust. 5 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” w PWSZ w Elblągu oraz zakresu i warunków stosowania środków 

bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony – stanowiącej załącznik do Zarządzenia              

Nr 24/2011 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 22 czerwca 2011r. – wprowadza się 

następujące zmiany aktualizacyjne: 

 

1) wykreśla się w Instrukcji zbędne i nieaktualne akty prawne z jednoczesnym 

zaktualizowaniem załączników oraz przypisów do treści rozdziałów; 

 

2) dostosowuje się załączniki Nr 5 i 6 oraz przypisy w rozdziałach Instrukcji do wymogów 

obowiązujących rozporządzeń wymienionych w ust. 2 pkt 4 – 6. 

 

2. W Instrukcji powołuje się, w miejsce dotychczasowych, poniższe akty prawne 

zawierające aktualne uregulowania w zakresie krajowych informacji niejawnych 

przetwarzanych w Uczelni: 

 

1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych                                         

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 

 

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                        

(Dz. U. 2013.267); 

 

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 

948); 

 

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji                    

i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631); 

 

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 

nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów 

zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603); 

 

6) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności                                          

(Dz. U. Nr 288, poz. 1692); 
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7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków 

bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych             

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2012 r., poz. 683); 

 

8) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia 

szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego (Dz. U. Nr 258, poz. 1751). 

 

§ 2 

 

1. Do rozdziału V Instrukcji w postanowieniach końcowych dodaje się punkt 18, 

zawierający uogólnienia i wnioski, w brzmieniu: 

 

1) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U.                 

z dnia 19 czerwca 2012 r., poz. 683) „informacje niejawne o klauzuli zastrzeżone 

przetwarza się w pomieszczeniu lub obszarze wyposażonych w system kontroli 

dostępu i przechowuje się  w szafie metalowej, pomieszczeniu wzmocnionym lub 

zamkniętym na klucz meblu biurowym”; 

 

2) dokument niejawny oznacza się w sposób określony w § 5 i 6 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1692); 

 

3) sposób postępowania nadawców przesyłek zawierających informacje niejawne 

uregulowano   w § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r.                               

(Dz. U. Nr 271, poz. 1603). 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

      Rektor 

 

 

          prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 


