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ZARZĄDZENIE NR 170.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372), art.14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się z dniem 1 października 2021 r. Pana Jarosława Adamskiego na Pełnomocnika do spraw 

Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i  Gminy w Kunowie, zwanego dalej „Pełnomocnikiem". 

§ 2. Pan Jarosław Adamski spełnia warunki określone w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych, a mianowicie: 

1) posiada poświadczenie bezpieczeństwa M0236420P wydane przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego Delegatura w Lublinie upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „poufne” z terminem ważności do 03.07.2030 r.; 

2) odbył szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony 

informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, przeprowadzone przez 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu 

potwierdzone zaświadczeniem Nr 005719M z dnia 17.09.2019 r. 

§ 3. Zadania Pełnomocnika  określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz 

rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

§ 4. 1. Powołanie Pełnomocnika jest bezterminowe. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku utraty cech, 

które pełnomocnik musi spełniać zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

2. Wymagane jest, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

poddanie się przez Pełnomocnika kolejnemu postępowaniu sprawdzającemu, które warunkować będzie 

uzyskanie następnego poświadczenia bezpieczeństwa. 

3. Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być podjęte co najmniej na 6 miesięcy przed upływem 

terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa. 

§ 5. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie i odpowiada za 

zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

§ 6. W terminie 1 miesiąca od dnia wejście w życie zarządzenia należy zaktualizować zakres czynności dla 

osoby powołanej na Pełnomocnika w celu ujęcia nowego zakresu. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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