
 
 
Zadania Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
 
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w zakresie: 
 
1) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego; 
2) zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 

informacje niejawne; 
3) wykonywanie obowiązków lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego; 
4) wykonywania obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji; 
5) zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania 

ryzyka; 
6) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów; 

7) opracowywania i aktualizowania, wymagającego akceptacji kierownika jednostki 
organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,  
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji; 

8) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych 
osobowych;   

9) prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę  
w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają 
uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

10) współpracy z podmiotami upoważnionymi do prowadzenia postępowań sprawdzających 
w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 

11) organizacji pracy kancelarii tajnej i sprawowanie nadzoru nad jej oddziałami; 
12) wykonywania prac poligraficznych w zakresie powielania dokumentów niejawnych;  
13) prowadzenia składnicy akt w jednostce; 
14) gromadzenia i opracowywania zasobu archiwalnego, podlegającego przechowywaniu  

w składnicy akt, w tym udostępnianie zgromadzonych materiałów na podstawie 
obowiązujących przepisów; 

15) zatwierdzania protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” 
wytwarzanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy; 

16) koordynacji działalności archiwalnej w jednostkach podległych Komendzie oraz 
prowadzenia cyklicznych szkoleń w  zakresie archiwizacji; 

17) zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych 
przetwarzanych w Komendzie i jednostkach podległych; 

18) współudziału w opracowywaniu i aktualizacji planu ochrony obiektu Komendy oraz 
opiniowanie planów ochrony jednostek podległych i nadzór nad stosowaniem środków 
ochrony fizycznej w obiektach Komendy oraz jednostkach podległych. 

 
 


