Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.
Poz. 137

ZARZĄDZENIE Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu
i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych
niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

możliwość

utworzenia,

w

uzgodnieniu

z

pełnomocnikiem,

punktów

ewidencyjnych określonych w § 4, w tym także poza komórką właściwą do spraw
ochrony informacji niejawnych. Postanowienia pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;
2) w § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku braku możliwości powierzenia obowiązków kierownika kancelarii
osobie z obsady kancelarii, obowiązki służbowe przejmuje osoba posiadająca stosowne
poświadczenie bezpieczeństwa oraz szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w § 5

ust. 3, wyznaczona rozkazem dziennym lub decyzją kierownika jednostki (komórki)
organizacyjnej.”;
3) w § 24:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) bieżącemu niszczeniu.”,
b) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) ćwiczebne, nie posiadające znaczenia praktycznego dla jednostki (komórki)
organizacyjnej, ustalone w procesie rozliczania ćwiczenia;
6) przesyłane w celu aktualizacji baz danych lub jako wkład do opracowań
całościowych z zakresu planowania operacyjnego, mobilizacyjnego lub gotowości
bojowej, w tym materiały zdezaktualizowane, które były ujęte na ewidencji planu
mobilizacyjnego.”,
c) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) materiały o klauzuli „zastrzeżone” niszczy się z wykorzystaniem urządzeń,
których szerokość ścinka jest nie większa niż 2 mm bez ograniczenia jego długości
lub jego pole powierzchni nie przekracza 320 mm²; ”;
4) w załączniku Nr 14:
a) w rozdziale IX pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku przekazywania informacji niejawnych o klauzuli „tajne” i „ściśle
tajne” dodatkowy trzeci egzemplarz "Wykazu przesyłek nadanych", przesyła
się wraz z przesyłką, w wewnętrznej kopercie, adresatowi, który potwierdza na
nim odbiór przesyłki i odsyła do nadawcy.”,
b) w rozdziale XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rejestrowanie wykonanych dokumentów nieelektronicznych zawierających
informacje niejawne następuje poprzez DEWD lub bezpośrednio w systemie
EOD. Do określenia funkcjonalności EOD w tym zakresie § 19 ust. 7
zarządzenia stosuje się odpowiednio.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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