ZARZĄDZENIE NR .J.L/10
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r.
w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji
niejawnych tajemnicy służbowej, oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone"

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§1
Zatwierdzam "Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy
służbowej, oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu,
stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2
Zobowiązuje się pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych, do ścisłego przestrzegania wymagań w zakresie ochrony
informacji niejawnych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr
/10
Dyrektora Teatru z dnia 15-01-2010 r.

SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA

w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej oznaczonych klauzulą
"ZASTRZEŻONE" w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

I. Zasady sporządzania dokumentów niejawnych tajemnicy służbowej, oznaczonych
klauzulą "ZASTRZEŻONE".

§1
Informacje niejawne zakwalifikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą
tajności "Zastrzeżone" to takie, które w razie nieuprawnionego ich ujawnienia mogłyby
spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.

§2
1. Klauzulę tajności "Zastrzeżone" przyznaje osoba, która jest uprawniona do podpisywania
dokumentów lub oznaczania innego niż dokumenty materiału, posiadająca poświadczenie
bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.
2. Uprawnienie do przyznawania, obniżania i znoszenia klauzuli tajności "Zastrzeżone"
przysługuje wyłącznie osobom w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji
niejawnych na podstawie poświadczenia bezpieczeństwa.
3. Osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą tajności "Zastrzeżone" ponosi
odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności i bez jego zgody, albo zgody jej
przełożonego, klauzula nie może być obniżona lub zmieniona.
4. Nadaną klauzulę tajności "Zastrzeżone" nanosi się w sposób wyrażony w pełnym brzmieniu.
5. Zmiany nadanej klauzuli tajności "Zastrzeżone" dokonuje osoba uprawniona przez jej
skreślenie i wpisanie obok niej nowej z podaniem daty, imienia i nazwiska oraz podpisu
dokonującego zmiany.
6. Skreślenia oraz pozostałych wpisów dokonuje się kolorem czerwonym bezpośrednio na
dokumencie i w materiałach ewidencyjnych.
§3
1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "Zastrzeżone"
podlegają ochronie przez okres 2 lat od daty wytworzenia tych informacji.
2. Osoba uprawniona, o której mowa w § 2 ust.2 wymagań, może:
1/ określić krótszy okres ochrony informacji,
2/ przedłużyć okres ochrony na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata, nie dłużej jednak niż

na okres do 20 lat od daty wytworzenia tych informacji.
§4
Dokumenty wytworzone w komórkach organizacyjnych teatru, zawierające informacje niejawne
o klauzuli "Zastrzeżone" oznacza się w sposób określony w załączniku Nr 1 do "Szczegółowych
wymagań ..."

n . Obieg, ewidencja, załatwianie i przechowywanie korespondencji zawierającej
informacje niejawne tajemnicy służbowej o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
§5
1. Korespondencja przychodząca do teatru, zawierajaca informacje niejawne o klauzuli
"Zastrzeżone", podlega zaewidencjonowaniu w "Dzienniku Korespondencyjnym",
dokumentów oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" prowadzonym przez Pełnomocnika d/s
ochrony informacji niejawnych.
2. Załatwianie spraw zawierających informacje niejawne o klauzuli "Zastrzeżone" odbywa się
w komórce organizacyjnej - pion ochrony informacji niejawnych.
3. Znakowanie, obieg, ewidencja, załatwianie i przechowywanie spraw i akt, odbywa się
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą w teatrze..
4. Opracowywanie i wykonywanie dokumentów (pism) wychodzących, podlega wpisowi do
"Dziennika Ewidencji Wykonanych Dokumentów" (DEWD) oznaczonych klauzulą
"Zastrzeżone", prowadzonym przez Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.
5. Korespondencja przychodząca do teatru, a podlegająca załatwieniu, po zarejestrowaniu,
pobierana jest z sekretariatu teatru przez uprawnione osoby, posiadające poświadczenie
bezpieczeństwa i odnotowana w "Książce Doręczeń Przesyłek Miejscowych".

§6
1. Pracownicy sekretariatu w przypadku przesyłki adresowanej na teatr, po otwarciu przesyłki
i stwierdzeniu, że na drugiej kopercie jest oznaczenie "Zastrzeżone" i dotyczy informacji
niejawnych, obowiązani są odnotować na kopercie datę wpływu i przekazać przesyłkę do
zarejestrowania w "Dzienniku Korespondencyjnym Informacji Niejawnych", prowadzonym
przez Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.
2. Przesyłki adresowane imiennie, bez otwierania kopert, po odnotowaniu daty wpływu,
przekazywane są do adresatów. Adresat po dekretacji przekazuje sprawę do załatwienia do
pracownika, posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa i prawo dostępu do informacji
niejawnych, który obowiązany jest zarejestrować pismo (sprawę) w "Dzienniku
Korespondencyjnym Informacji Niejawnych".

III. Udostępnianie i ochrona dokumentów oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"
§7
1. Udostępnianie i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne tajemnicy
służbowej o klauzuli "Zastrzeżone" odbywa się za pokwitowaniem i tylko osobom
posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" i podlega ewidencjonowaniu w "Karcie zapoznania się
z dokumentem oznaczonym klauzulą "Zastrzeżone" zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załączniku Nr 2.
2. Informacje niejawne tajemnicy służbowej o klauzuli "Zastrzeżone" mogą być
opracowywane, wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane w warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
3. Dokumenty oznaczone klauzulą "Zastrzeżone" spraw ostatecznie załatwionych
przechowywane są w pomieszczeniu Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych
w szafie metalowej zamykanej na zamek o skomplikowanym mechanizmie i plombowanej.
4. Materiały zawierające informacje niejawne, stanowiace tajemnicę służbową o klauzuli
"Zastrzeżone", nadawane są do adresatów w postaci listów poleconych, priorytetowych, za
zwrotnym poświadczeniem odbioru, w dwóch nieprzezroczystych koperrach.
Na kopertach umieszcza się:
1/ na wewnętrznej:
a) klauzulę tajności "Zastrzeżone",
b) imienne oktreślenie adresata,
c) imię i nazwisko oraz podpis osoby pakującej,
2/ na zewnętrznej:
a) adres siedziby adresatą b) numer pisma i rodzaj przesyłki
c) nazwa jednostki organizacyjnej nadawcy
Miejsca sklejenia każdej koperty muszą mieć odciśniętą pieczęć "Do pakietów" i zabezpieczone
przezroczystą taśmą samoprzylepną.
Wzór opisu kopert do przesyłania korespondencji zawierającej informacje niejawne przedstawiony
jest w załączniku Nr 3.

§8
1. Dokumenty oznaczone klauzulą "Zastrzeżone" w trakcie załatwiania spraw w komórkach
organizacyjnych teatru, muszą być przychowywane w zamkniętych szafach lub biurkach.
2. W czasie przerw w pracy, dokumenty "Zastrzeżone" należy zabezpieczyć przed dostępem
osób nieuprawnionych - nie posiadających poświadczeń bezpieczeństwa.
3. Pomieszczenia, w których przechowywane są materiały niejawne o klauzuli "Zastrzeżone"
powinny być po zakończeniu pracy zabezpieczone w sposób gwarantujący uniemożliwienie
niekontrolowanego wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczenia.

§9
Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli
"Zastrzeżone" może wyrazić na piśmie tylko Dyrektor Teatru, wyłącznie do informacji
wytworzonych w teatrze i tylko osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa.
§10
1. Akta spraw zakończonych przechowuje się na wyznaczonym stanowisku pracy przez okres
2 (dwóch) lat.
2. Po upływie okresu wymienionego w ust. 1, akta przekazuje sie do archiwum teatru, gdzie
podlegają ochronie zgodnie z kategorią archiwalną określoną dla danego rodzaju spraw.
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SPOSÓB OZNACZANIA DOKUMENTÓW O KLAUZULI "ZASTRZEŻONE"

Materiały w postaci dokumentów - pism, zawierajacych informacje niejawne tajemnicy służbowej
o klauzuli "Zastrzeżone" oznacza się w następujący sposób:

Dokumenty jednostronicowe
1) w lewym górnym rogu:
a/nazwę jednostki organizacyjnej / pieczęć nagłówkowa jednostki /,
b/ znak sprawy np. OPV.514-Z-6/09
2) w prawym górnym rogu w linii pionowej:
a/ miejscowość i data podpisania pisma,
b/ określenie klauzuli tajności pisma "ZASTRZEŻONE",
c/ numer egzemplarza lub egzemplarz pojedynczy,
d/ nazwa adresata - jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz adres,
3) treść pisma,
4) w lewym dolnym rogu:
a/ ilość załączników, ich wyszczególnienie z określeniem klauzuli tajności, nr DEWD
i ilości stron każdego załącznika,
b/ ilość wykonanych egzemplarzy pisma oraz wykaz adresatów poszczególnych numerów
pisma,
c/ imię i nazwisko sporządzającego i wykonawcy pisma,
d/ numer pod którym zarejestrowano pismo w DEWD np. DEWD-Z-5/09
5) w prawym dolnym rogu:
a/ podpis osoby uprawnionej,
b/ pod podpisem - określenie klauzuli tajności np. "ZASTRZEŻONE",
c/ pod klauzulą, numer strony łamany przez liczbę stron całego pisma np. 1/1.

Dokumenty wielostronicowe - np. 3 strony
1) pierwsza strona pisma:
a/ w lewym górnym rogu - tak jak w piśmie 1-stronicowym,
b/ w prawym górmym rogu - tak jak w piśmie 1-stronicowym,
c/ treść pisma,

d/ w lewym dolnym rogu - numer pod jakim zarejestrowano pismo w DEWD np. DEWDZ-5/09,
e/ w prawym dolnym rogu - określenie klauzuli tajnści pisma i numer strony łamany przez
liczbę stron całego dokumentu np.

"ZASTRZEŻONE"
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2) druga stona pisma:
a/ w prawym górnym rogu - określenie klauzuli tajności oraz numer egzemplarza,
b/ treść pisma,
c/ w lewym dolnym rogu - numer pod jakim zarejestrowano pismo w DEWD,
d/ w prawym dolnym rogu - określenie klauzuli tajnści pisma i numer strony łamany przez
liczbę stron całego dokumentu np.

"ZASTRZEŻONE"
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3) trzecia strona pisma:
a/ w prawym górnym rogu - określenie klauzuli tajności oraz numer egzemplarza,
b/ treść pisma,
c/ w lewym dolnym rogu - jak w piśmie 1-stronicowym,
d/ w prawym dolnym rogu - jak w piśmie 1-stronicowym np.

"ZASTRZEŻONE"
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Wzory układu pism w załączeniu.

Jac wiga Oleradzka

Oznaczanie dokumentów zawierających informacje niejawne
Dokumenty jednostronicowe
Nazwa jednostki organizacyjnej

miejscowość i data

/pieczęć nagłówkowa/
ZASTRZEŻONE

- znak sprawy: np. OP.Y.514-Z-6/09

Egz. Nr

lub

Egz. pojedyńczy

ADRESAT: Nazwa jednostki organizacyjnej
i adres

lub

imię i nazwisko i adres

Treść pisma

Załączniki: 2
Zał. Nr 1 DEWD-Z-5/09, str. 1
Zał. Nr 2 DEWD-Z-10/09, str. 5
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat

podpis osoby uprawnionej

Egz. Nr 2 a/a
Sporządził: K.P.
Wykonał: S.W.
DEWD-Z-15/09

ZASTRZEŻONE
1/1

Dokumenty wielostronicowe
Nazwa jednostki organizacyjnej

miejscowość i data

/pieczęć nagłówkowa/
-znaksprawy:np.OP. V514-Z-6/09
ZASTRZEŻONE
Egz. Nr

lub

Egz. pojedynczy

ZASTRZEŻONE
ADRESAT:Nazwa jednostki organizacyjnej
i adres

lub

Egz. Nr
lub
Egz. pojedynczy

imię i nazwisko i adres

Treść pisma

ZASTRZEŻONE
Egz. Nr
lub
Egz. pojedyńczy
ZASTRZEŻONE
1/3

DEWD-Z-15/09

ZASTRZEŻONE
2/3

DE WD-Z-15/09

Załączniki: 2
Zał. Nr 1 DEWD-Z-5/09, str. 1
Zał. Nr 1 DEWD-Z-10/09. str. 5
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr 2 a/a
Sporządził: K.R
Wykonał: S.W.

OEWD-Z-15 '>-

podpis osoby uprawnionej

ZASTRZEŻONE

(
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KARTA ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM OZNACZONYM KLAUZULĄ "ZASTRZEŻONE"
ZWROT DOKUMENTU

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTU
L.p.

Imię i nazwisko
osoby, której dokument udostępniono

Data

Podpis

Imię i nazwisko
osoby, której dokument zwrócono

Data

Podpis

Uwagi
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Wzór opisu kopert do przesyłania korespondencji zawierającej informacje niejawne
Koperta zewnętrzna

Pieczęć nagłówkowa
jednostki organizacyjnej
znak sprawy:
np. AD.E. 514-15/09

ADRESAT
- nazwa jednnostki organizacyjnej
- lub imię i nazwisko
- adres

Nr
Nr

Koperta wewnętrzna
Pieczęć nagłówkowa
jednostki organizacyjnej
znak sprawy:
np. AD.II.514-Z-15/09

ADRESAT
- nazwa jednnostki organizacyjnej
- lub imię i nazwisko
- adres

Nr pod którym dokument
został zarejestrowany w DK
Kopertował: imię i nazwisko
Data:

