
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. 

Poz. 236 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony 

informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej  

lub przez niego nadzorowanych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań peł-
nomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz.1660) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) miejsce i rolę Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego 
dalej „Pełnomocnikiem Ministra”, oraz pełnomocników ochrony kierowników bezpośrednio nadrzędnych jed-
nostek organizacyjnych w resortowym systemie ochrony informacji niejawnych; 

2) szczegółowe zadania pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach orga-
nizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 

3) zakres, tryb i sposób współdziałania pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych ze 
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”; 

4) rodzaje, szczegółowe cele oraz sposób organizacji szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych; 

5) szczególne wymagania dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego przeznaczonych do ochrony 
informacji niejawnych; 

6) zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz kryteria tworzenia stref ochronnych; 

7) tryb opracowywania oraz niezbędne elementy planów ochrony informacji niejawnych, w tym postępowanie 
z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” w razie wpro-
wadzenia stanu nadzwyczajnego, a także sposób nadzorowania ich realizacji.”; 

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 7 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy, prowadzone przez SKW, dla osób z jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 

b) specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, prowadzone przez SKW, dla inspektorów bez-
pieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemu teleinformatycznego pełniących służbę lub zatrud-
nionych w komórkach organizacyjnych ministerstwa oraz dla osób z jednostek organizacyjnych bezpośrednio 
podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, osobom zajmującym kierownicze stanowiska ministerstwa 
lub kierownikom komórek organizacyjnych ministerstwa, z wyłączeniem: 

– dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, 

– Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
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– Dowództwa Garnizonu Warszawa, 

– Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,”; 

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pełnomocnicy ochrony dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa realizują zadania, o których 
mowa w ust. 1, oraz: 

1) weryfikują i przesyłają Pełnomocnikowi Ministra wykazy i wnioski dotyczące osób pełniących służbę lub za-
trudnionych w dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendzie 
Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz w jednostkach organizacyjnych im 
podporządkowanych, które należy przeszkolić w ramach szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy; 

2) organizują szkolenia: 

a) specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, prowadzone przez SKW dla inspektorów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemu teleinformatycznego pełniących służbę lub 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynaro-
dowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie 
materiałów niejawnych, z jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

c) specjalistyczne uzupełniające dla pracowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej oraz 
innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów nie-
jawnych, z jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.”; 

4) w § 8 uchyla się ust. 3; 

5) w § 12 uchyla się ust. 8. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 

 

 




