
ZARZĄDZENIE NR 48/16
Wójta Gminy Adamów

z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie Gminy Adamów

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.1167) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.poz.446) zarządza się, co następuje:

§1

W Urzędzie Gminy Adamów wprowadza się plan ochrony informacji niejawnych, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Adamów do zapoznania się Z niniejszym
zarządzeniem i załącznikiem do zarządzenia ,przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ochrony informacji
niejawnych.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 lutego 2009 roku W sprawie
wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urządzie Gminy Adamów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia nr 48/ 1 6
Wójta Gminy Adamów
z dnia 12 października 2016 roku

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

w URZĘDZIE GMINYADAMÓW

Opracował :

PE ŁNOMO CNIK
ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1

,WM A I UW
Mařia Šzykuła

Zatwiprdził :

Ĺ/

Adamów, październik 2016
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RozDz1ĄŁ 1
A czĘsc oGoLNA

§1
Akty prawne związane z ochroną informacji niejawnych

Dz.U.2010.182.l228
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Dz.U.2011.276.163l
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. W sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych

Dz.U.2011.271.1603
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania,
przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje
niejawne

Dz.U. 2011.288.l692
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu
oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

Dz.U.2011.93.514
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

Dz.U.2010.258.1751
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzorów
zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych (_ . .)

Dz.U.2010. 258.l752
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzorów
poświadczeń bezpieczeństwa

Dz.U.2010.258.1753
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru decyzji o
odmowie vvydania poświadczenia bezpieczeństwa

Dz.U.20l0.258.1754
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru decyzji o
cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

Dz.U.2011.159.948
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
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§ 2

Definicje w rozumieniu planu ochrony informacji niejawnych

rękojmia zachowania tajemnicy - zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów
dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem,
stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzaj ącego;

dokument - każda utrwalona informacja niej awna,

materiał - dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja
niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie
produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia;

przetwarzanie informacji niejawnych - wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu
do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie,
modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub
udostępnianie;

system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
ioprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego - dopuszczenie systemu teleinformatycznego
do przetwarzania informacji niejawnych;

ryzykiem- jest to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i jego
konsekwencji:

szacowaniem ryzyka- jest to całościowy proces analizy i oceny ryzyka ;

zarządzaniem ryzykiem -są skoorygowane działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
informacji , z uwzględnieniem ryzyka ;

Urząd - Urząd Gminy Adamów ;

Wójt - Wójt Gminy Adamów;

Pełnomocnik ochrony - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy
Adamów.
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ROZDZIAŁ II
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

§1
Przedmiot ochrony, rodzaje klauzuli tajności

1. Przedmiotem ochrony w Urzędzie są:
a) informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzezone, występujące w zakresie działania
Urzędu,

b) pomieszczenie, w którym są przechowywane i opracowywane materiały niejawne,
usytuowane są na piętrze budynku Urzędu Gminy Adamów,

c) Budynek o konstrukcji murowanej,dwupiętrowy ,konstrukcja dachowa drewniana pokryta
blachą ,stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna .

2. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano
im wyzszej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy
wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd.

3. Klauzulę tajności nadaje i znosi Wójt lub osoba uprawniona do podpisania dokumentu.
4. Po zniesieniu klauzuli tajności nalezy podjąć czymiości polegające na naniesieniu

odpowiednich zmian W oznaczeniu materiałów i poinformowaniu o nich odbiorców tych
materiałów.

5. Dokumenty niej awne podlegają ochronie, jako infonnacje oznaczone klauzulą tajności - do
czasu zniesienia tej klauzuli dokonanego decyzją Wójta , w następstwie przeglądu akt.

6. Dokumenty niejawne podlegają przechowywaniu - zarówno jako posiadające klauzulę,
jak też po zniesieniu klauzuli - do upływu czasu określonego instrukcją archiwalną.

7. Dokumenty, które stały się dokumentami jawnymi podlegają przekazaniu do archiwum
zakładowego lub zniszczeniu, jeśli upłynął okres ich przechowywania określony
instrukcją archiwalną oraz po uzyskaniu akceptacji organu archiwalnego.

§2

Ewidencja materialów niejawnych

1. Dokumenty niejawne podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu w dziemiiku
ewidencji dokumentów niejawnych.

2. Kazdy dokument podlega ewidencjonowaniu w odrębnej pozycji dziemiika ewidencji
dokumentów niejawnych.

3. Numer kolejny wpisu do dziennika ewidencji dokumentów niejawnych stanowi:
a) dla dokumentu otrzymanego - numer ewidencyjny, który jest numerem sprawy,

uwidoczniony na pieczątce wpływu dokumentu do Urzędu,
b) dla dokumentu vvychodzącego - numer wychodzący - oznaczony literą „Pi” lub ,,Z”.

4. Dokumenty niejawne wytworzone w Urzędzie powinny być oznaczone w sposób
określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz. U.2011.
288.1692).

5. Ewidencji dokumentów zawierających informacje niejawne, otrzymanych iwykonanych
W Urzędzie dokonuje wyłącznie osoba, której powierzone zostały zadania kancelaryjne
związane z informacjami niejawnymi.
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§3

Przechowywanie dokumentów niejawnych

Dokumenty oznaczone klauzulą zastrzeżone podlegają obowiązkowej ochronie przed
kradzieżą i nieuprawnionym ujawnieniem.
Dokumenty zastrzeżone przechowuje się W szafie metalowej zamkniętejco najmniej na
jeden zamek.
Klucze do urządzeń biurowych , W których przechowywane są dokumenty niej awne,
po zakończonym dniu pracy muszą być zabezpieczone przez pracownika W
pomieszczeniu ,októrym mowa w ust .2 W miejscu niedostępnym i nieznanym powszechnie.
Po zakończeniu pracy osoba, W której posiadaniu są dokumenty niejawne, obowiązana
jest sprawdzić zamknięcie szafy i pomieszczenia.
Dokumenty niejawne podlegają przechowywaniu - zarówno jako posiadające klauzulę,
jak też po zniesieniu klauzuli - do upływu czasu określonego instrukcją archiwalną.
Dokumenty, które stały się dokumentami jawnymi podlegają przekazaniu do archiwum
zakładowego lub zniszczeniu, jeśli upłynął okres ich przechowywania określony
instrukcją archiwalną oraz po uzyskaniu akceptacji organu archiwalnego.

§4
Dostęp do informacji niejawnych

Informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub ,,zastrzeżone” mogą być
udostępnione wyłącznie osobom zatrudnionym W Urzędzie uprawnionym do dostępu
do informacji niejawnych o określonej klauzuli niejawności.
Uzyskanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnych może nastąpić:
a) po uzyskaniu przez daną osobę:

-pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta - W przypadku dostępu
do informacji o klauzuli „zastrzeżone”,
-poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu zwykłego postępowania
sprawdzającego - W przypadku dostępu do informacji o klauzuli „poufne”,

b) po przeszkoleniu danej osoby W zakresie ochrony informacji niejawnych i uzyskaniu
odpowiedniego zaświadczenia o przeszkoleniu.

Zwykłe postępowanie sprawdzające W związku z dostępem do informacji niejawnych
o klauzuli „poufne” przeprowadza pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
na pisemne polecenie Wójta .
Osoba podlegająca procedurze postępowania sprawdzającego zobowiązana
jest do wypełnienia określonej przepisami ustawy ankiety bezpieczeństwa osobowego
W sposób dokładny i zgodny z prawdą.
Odmowa poddania się postępowaniu sprawdzającemu ze strony osoby, która jest
lub będzie zatrudniona na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych,
a W związku z tym nie uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa warunkującego dostęp
do informacji niejawnych może skutkować:
a) przeniesieniem danej osoby na stanowisko nie związane z informacjami

niejawnymi,
b) rozwiązaniem umowy 0 pracę W przypadku niemożności zmiany stanowiska,
c) niemożnością zatrudnienia na danym stanowisku, W przypadku ubiegania się

o zatrudnienie W Urzędzie.
Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego W przypadku dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli „poufne” jest ważne przez okres 10 lat.

§3

Przechowywanie dokumentów niejawnych

Dokumenty oznaczone klauzulą zastrzeżone podlegają obowiązkowej ochronie przed
kradzieżą i nieuprawnionym ujawnieniem.
Dokumenty zastrzeżone przechowuje się W szafie metalowej zamkniętejco najmniej na
jeden zamek.
Klucze do urządzeń biurowych , W których przechowywane są dokumenty niej awne,
po zakończonym dniu pracy muszą być zabezpieczone przez pracownika W
pomieszczeniu ,októrym mowa w ust .2 W miejscu niedostępnym i nieznanym powszechnie.
Po zakończeniu pracy osoba, W której posiadaniu są dokumenty niejawne, obowiązana
jest sprawdzić zamknięcie szafy i pomieszczenia.
Dokumenty niejawne podlegają przechowywaniu - zarówno jako posiadające klauzulę,
jak też po zniesieniu klauzuli - do upływu czasu określonego instrukcją archiwalną.
Dokumenty, które stały się dokumentami jawnymi podlegają przekazaniu do archiwum
zakładowego lub zniszczeniu, jeśli upłynął okres ich przechowywania określony
instrukcją archiwalną oraz po uzyskaniu akceptacji organu archiwalnego.

§4
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7. Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
jest wystawiane bezterminowo - Ważne do odwołania; może być cofnięte W każdym
czasie.

8. Upoważnienie nie ma mocy obowiązującej W innej jednostce organizacyjnej;
zachowuje ważność jedynie W Urzędzie.

9. Zwykłe postępowanie sprawdzające polega na sprawdzeniu danych zawartych
W wypełnionej ipodpisanej ankiecie:
a) W Krajowym Rejestrze Kamym,
b) W ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie - przez Agencję

Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pisemny Wniosek pełnomocnika.

ROZDZIAŁ, III
WYKONYWANIE DOKUMENTOW ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE NIEJAWNE

§5

Sposób wykonywania dokumentów zawierających informacje niejawne

1. Dokumenty zawierające infonnacje niejawne mogą być sporządzane przez osoby
załatwiające daną sprawę i posiadające Wymagane uprawnienie do dostępu
do informacji niejawnych.

2. Wszystkie Wersje sporządzanych dokumentów zawierających informacje niejawne
podlegają zniszczeniu W sposób trwały i wykluczający ewentualność ich odczytania.
Za przestrzeganie tego obowiązku odpowiada każda osoba opracowująca te dokumenty.

3. Sporządzane i wykonane W Urzędzie dokumenty zawierające informacje niejawne
powinny posiadać Wszystkie oznaczenia wymagane rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. W sprawie sposobu oznaczania materiałów
iumieszczania na nich klauzultajności (Dz.U. z2011r. Nr 288. poz. 1692).

4. Sporządzone i wykonane W Urzędzie dokumenty z informacjami niejawnymi podlegają
obowiązkowi zarejestrowania W dzienniku ewidencji dokumentów niejawnych.

5. Dokumenty zawierające informacje niejawne powimiy zostać Wykonane tylko W takiej
ilości egzemplarzy, jaka jest niezbędna dla załatwienia sprawy.

§ 6

Nanoszenie i znoszenie klauzuli tajności

1. Propozycję przyznania klauzuli tajności na sporządzonym dokumencie przedstawia
osoba sporządzaj ąca dokument.

2. Klauzulę tajności, jaką ostatecznie ma być opatrzony dokument, przyznaje Wójt
lub irma osoba upoważniona do podpisania dokumentu.

3. Schemat dokumentu zawierającego informacje niejawne z wymaganymi oznaczeniami,
jednakowy dla Wszystkich klauzul taj ności określa załącznik do planu ochrony informacji
niejawnych.

4. W przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek klauzulę tajności znosi
osoba, która tę klauzulę nadała.
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§ 7

Wykonywanie dokumentów niejawnych za pomocą komputera

Bezpieczne dla informacji niejawnych wykorzystywanie systemówteleinformatycznych,
W których mają być wytwarzane, przetwarzane iprzechowywane informacje niejawne,
może mieć miejsce po spełnieniu wymagań określonych W rozdziale 9 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
Pracownicy powinni przestrzegać obowiązku codziennego uruchamiania iwyłączania
komputera za pomocą hasła, które znane byłoby tylko temu pracownikowi.
W przypadku potrzeby zachowania tekstu zawierającego informacje niejawne
za pomocą komputera:
a) nie należy rejestrować dokumentu na dysku twardym, pismo należy sporządzić

z wykorzystaniem przenośnego nośnika danych, który po zakończeniu pracy
nad dokumentem należy wyjąć z komputera; nośnik danych należy zarejestrować
jako nośnik informacji podlegającej ochronie;

b) W przypadku wykonywania dokumentów z wykorzystaniem komputera,
gdy nie zachodzi potrzeba zachowania tekstu na nośniku elektronicznym,
nie należy wprowadzać zapisu do pamięci komputera; należy Wykasować tekst
po wykonaniu niezbędnej liczby egzemplarzy danego dokumentu.

Zapis utrwalony W sposób określony W ust. 1 pkt 1, po uznaniu go za nie podlegający
dalszemu archiwizowaniu, należy skasować W sposób trwały, łącznie ze zniszczeniem
nośnika danych.
Zniszczenia przenośnych nośników danych należy dokonać komisyjnie, wprowadzając
zmiany W zapisach ewidencyjnych W odniesieniu do tych nośników.
Zmiana użytkownika komputera może nastąpić po zawiadomieniu pracownika
wcześniej pracującego na tym komputerze i po oczyszczeniu pamięci komputera
z informacji stanowiących tajemnicę.

ROZDZIAŁ IV

oDPowI1‹:DzIALNość zA DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE
INFORMACJE NIEJAWNE oRAz zA NARUsz1‹:NIE PRZEPISÓW o

oCHRoNIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

§ 8
Odpowiedzialność za dokumenty zawierające informacje niejawne

Odpowiedzialność za dokumenty zawierające informacje niejawne ponosi każda osoba,
której dokument został przekazany lub udostępniony celem zapoznania się z jego treścią.
Odpowiedzialność za dokument lub za udostępnioną informację rozpoczyna się od daty
pokwitowania odbioru lub potwierdzenia zapoznania się z jego treścią Wyrażonego
własnoręcznym podpisem złożonym na danym dokumencie.
Odpowiedzialność za dokument trwa do czasu zwrócenia go do prowadzącego ewidencję,
a także po dacie jego zwrotu.
Odpowiedzialność osoby, której został powierzony dokument zawierający informacje
niejawne polega na:
a) zapewnieniu Warunków do ochrony dokumentów uniemożliwiających zapoznanie się

z ich treścią przez osoby nieuprawnione,
b) zabezpieczeniu dokumentów W szafie metalowej, przez cały okres niezbędny

do realizacji zadań związanych z dostępem do informacji zawartych W treści
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powierzonego i opracowywanego dokumentu;
c) wyeliminowaniu ewentualności utraty dokumentu,
d) nie udostępnianiu dokumentu imiym osobom bez wyraźnej zgody, wyrażonej W drodze

rozszerzenia imiennej deklaracji, dokonanej przez Wójta lub inną osobę upoważnioną,
e) dopilnowaniu, by osoby dodatkowo uprawnione do zapoznania się z treścią

dokumentu dokonały stosownych zapisów stwierdzających ten fakt.
5. Prowadzący ewidencję dokumentów niejawnych odpowiada za wszystkie dokumenty,

których odbiór został przez niego potwierdzony, tj.:
a) dokumenty, które wpłynęły do Urzędu,
b) egzemplarze dokumentów wykonanych W Urzędzie, które pozostają W aktach

na stanowisku prowadzącego ich ewidencję,
c) dokumenty zwrócone przez pracowników po załatwieniu, których zwrot został

potwierdzony W dziemiiku ewidencji dokumentów niejawnych - W rubryce nr 15.

§9

Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna lub służbowa za naruszenie
przepisów o ochronie informacji niejawnych

1. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.
2. Zadania określone ustawą o ochronie informacji niejawnych i związanymi z ustawą

przepisami wykonawczymi W imieniu kierownika jednostki wykonuje Pełnomocnik
Ochrony poprzez:
a) sprawowanie nadzoru nad realizacją i przestrzeganiem przepisów, W tym także ustaleń

określonych W niniejszym planie ochrony informacji niejawnych,
b) sprawowanie nadzoru i kontroli W zakresie ochrony informacji niejawnych

" oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych W odniesieniu
do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

3. Odpowiedzialność karną osób, które dopuściły się przestępstwa lub czynu
zabronionego przeciwko ochronie informacji niejawnych, określają przepisy Kodeksu
kamego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz.U. 1997.88.553) art. 266:

§l. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia
lub Wykorzystuje informację, z którą zapoznał się W związku z pełniona funkcją,
wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia Wolności do lat 2.

§2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą
tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku wykonywaniem
czynności służbowych, której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony
interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają wymagań związanych z ochroną
informacji niejawnych i nierzetelnie wykonują swoje obowiązki, dopuszczą się uchybień
W zakresie zabezpieczenia dokumentów i informacji podlegających ochronie,
stwarzając Warunki do ujawnienia tajemnicy osobom nieuprawnionym, mogą
być zastosowane sankcje dyscyplinarne i służbowe.
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wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia Wolności do lat 2.

§2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą
tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku wykonywaniem
czynności służbowych, której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony
interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają wymagań związanych z ochroną
informacji niejawnych i nierzetelnie wykonują swoje obowiązki, dopuszczą się uchybień
W zakresie zabezpieczenia dokumentów i informacji podlegających ochronie,
stwarzając Warunki do ujawnienia tajemnicy osobom nieuprawnionym, mogą
być zastosowane sankcje dyscyplinarne i służbowe.
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ROZDZIAŁ V

VVYKAZ INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ
,,ZASTRZEZONE” , KTÓRE MOGĄ WYSTĘPOWAC W ZAKRESIE

DZIAŁANIA URZĘDU GMINYADAMOW

PLAN AKCJI KURIERSKIEJ I
PLAN OPERACYJNY FUNKCJONOWANIA GMINY ADAMOW W WARUNKACH
ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWAW CZASIE WOJNY
DOKUMENTACJA STAŁEGO DYŻURU WOJTA GMINYADAMOW

ROZDZIAŁ VI

VVYKAZ STANOWISK I FUNKCJI, Z KTORYMI MOZE ŁĄCZYĆ SIĘ ,
DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINYADAMOW

WÓJT GMn×1YADAMow
SEKRETARZ GMINY
SKARBNIK GMINY
PEŁNoMoCNIK oCHRoNY
KIEROWNIK GoPs
n\1sI>EKToR Ds. oBRoNNYCH I oBsŁUGI RADY GMINY
osoBY FUNKCYJNE AKCJI KURIERSKIEJ
osoBY FUNKCYJNE sTAŁEGo DYZURU
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