
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
                W CIESZYNIE

L.dz. AP-115/11

R E G U L A M I N

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CIESZYNIE

z dnia  23  maja  2011 r.

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie   

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. Z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W  regulaminie  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Cieszynie  z  dnia 
18 czerwca 2010 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;”,

b) uchyla się pkt 12;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie 
środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania 
przepisów o ochronie tych informacji;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji 
Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, 
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i 
nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 
120, poz. 818,  Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 
1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 
959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,  
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr  
164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.



7) prowadzenie postępowań sprawdzających według zasad 
określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;

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

9) rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów
zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom.”;

3) uchyla się § 21.

§ 2.

Kierownicy  komórek  organizacyjnych  Komendy  są  zobowiązani 
do  niezwłocznego  zapoznania  podległych  policjantów  i  pracowników 
z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W CIESZYNIE

mł. insp. mgr Grzegorz GŁADYSZ

W porozumieniu:

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W KATOWICACH

nadinsp. Dariusz BIEL



U Z A S A D N I E N I E

Zmiany  wprowadzane  w  regulaminie  Komendy  Powiatowej  Policji 
w Cieszynie z dnia 18 czerwca 2010 r. wynikają z przekształcenia Jednoosobowego 
Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych na Zespół do spraw Ochrony 
Informacji  Niejawnych  i  włączenia  w  jego  struktury  Kancelarii  Tajnej,  dotychczas 
usytuowanej  jako  samodzielna  komórka  podporządkowana  bezpośrednio  pod 
kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Takie dostosowanie struktury organizacyjno – etatowej pionu ochrony 
informacji  niejawnych   jest  wynikiem  nowych  uregulowań  prawnych  dotyczących 
ochrony  informacji  niejawnych  tj.  Ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i Zarządzenia Nr 2020 Komendanta 
Głównego  Policji  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  szczególnego  sposobu 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek 
organizacyjnych  odpowiedzialnych  za  przetwarzanie  materiałów  niejawnych, 
sposobu  i  trybu  przetwarzania  informacji  niejawnych  oraz  doboru  i  stosowania 
środków  bezpieczeństwa  fizycznego  informacji  niejawnych  w  Policji,  a  także 
wskazanych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji, 
poparte zaleceniem Biura Kadr i Szkolenia KGP, okoliczności przemawiających za 
dokonaniem powyższych zmian.

Zmiany regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie dotyczą:

• § 3 ust. 2:
• pkt  11  w  których  wprowadzono  nową  komórkę  tj.  Zespół  do 
spraw  Ochrony  Informacji  Niejawnych,  w  skład  którego  wejdzie 
Kancelaria Tajna,
• pkt 12, w którym uchylono ze struktury organizacyjnej komórkę 
o nazwie Kancelaria Tajna,   

• § 20 , w   których   określono nowe zadania  dla  wprowadzanego Zespołu 
do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

• § 21, w którym uchylono zadania Kancelarii Tajnej.

Wprowadzone  zmiany  nie  powodują  dodatkowych  wydatków 
w budżecie jednostki organizacyjnej Policji.
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