
ZARZĄDZENIE Nr .../2021

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dniaJX.. stycznia 2021 r.

ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w

Kielcach.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 20t0 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. z 20t9 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz * 5 ust. pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do

zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 522) zarządza się co następuje:

* 1 Tworzy się „strefę ochronną II” — obejmującą pokoje Nr 701, 702, 703, 746, 747, 748 i 749

usytuowane na VII piętrze w budynku „A” zajmowane przez Zespół ds. Ochrony kformacji

Niejawnych, w których informacje niejawne o klauzuli „poufne” i wyższej są przetwarzane w taki

sposób, wstęp do tych pomieszczeń nie umożliwia uzyskania bezpośredniego dostępu do tych

informacji.

* 2 Tworzy się „strefę ochronną III” — obejmującą pokoje:

L Nr 744 i 745 usytuowane na VII piętrze w budynku „A”, zajmowane przez Zespól ds.

Ochrony Informacji Niejawnych;

2. Nr 1, 2, 30, 31, 32, 33 i 34 usytuowanych na parterze w budynku „A”, zajmowane przez

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

3. Nr 526, 527, 528, 529, 531, 534, 535, 536, 537 i 538 usytuowane na V piętrze

w budynku „A”, zajmowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

* 3 „Sirefa ochronna III”, usytuowana na VII piętrze w budynku „A” wymieniona w 2 ust. 1, jej

granice przebiegają po zewnętrznych ścianach „strefy ochronnej II”.

* 4 Informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej są przetwarzane w „strefie ochronnej II”

i wytwarzanie dokumentów odbywa się na wyznaczonym stanowisku komputerowym systemu

teleinformatycznego „Popiel — 2” lub „Popie — 3”, natomiast o klauzuli „zastrzeżone” w „strefie

ochronnej H i III” z tym, że wytwarzanie dokumentów odbywa się na wyznaczonych stanowiskach

komputerowych systemu teleinformatycznego „Popiel — 1 — Z”.



* 5 Informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” przetwarzane w systemie teleinformatycznym

„OPAL” wchodzą w skład „strefy ochronnej III” zlokalizowanej w pokoju nr 2 na parterze

budynku „A”.

* 6 Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika ds.

Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuje do wprowadzenia w życie ustaleń niniejszego

zarządzenia.

* 7 Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Generalnemu

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

* 8 Traci moc Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 19 października 2015 r. ustalające zasady wydzielania

stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz zmienione

Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 28 stycznia

2018 r., Zarządzeniem Nr 24/20 19 z dnia 20 lutego 2019 r.

* 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W AŚWIĘTOKRZYS


