
Zarządzenie Nr 346/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 14 maja 2021 r.
ł

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 22 stycznia 
2019 r. zmienionym: Zarządzeniem Nr 181/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 
31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz Zarządzeniem Nr 187/2020 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wprowadza się następujące 
zmiany:

W rozdziale VII § 28 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz zadań Pełnomocnika ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych należy:

1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym jej ochrony fizycznej,
2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, 

przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych 

informacji,
4. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego 

realizacji oraz pozostałych dokumentów określających zasady pracy z informacjami 
niejawnymi,

5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających w stosunku do osób zatrudnionych na 
stanowiskach związanych z informacjami niejawnymi,

6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, klasyfikowanie i 
stosowanie właściwych klauzul,

7. właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów 
niejawnych osobom uprawnionym.

8. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Urzędzie Miasta 
Maków Mazowiecki, w tym:

• zapewnienie właściwego przetwarzania informacji niejawnych,
• stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do poziomu zagrożeń, 
• organizowanie systemu wejść i wyjść z pomieszczenia informacji niejawnych.



9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie 
Miasta Maków Mazowiecki wykonujących czynności zlecone, które posiadają 
uprawnienia do dostępu do informacji oraz osób, którym odmówiono wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

10. opracowywanie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki do 
zatwierdzenia:

• Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w Urzędzie Miasta informacji 
niejawnych o klauzuli zastrzeżone, oraz zakresu i warunków stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,

• Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Maków Mazowiecki.

§2 .
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom wydziałów, w których wprowadzono zmiany.

§3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


