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49
ZARZĄDZENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna
komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie
materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony ﬁzycznej oraz obiegu informacji niejawnych
Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zarządzenie określa:
1) organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnych
oraz innych niż kancelaria tajna komórek, odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie,
obieg i udostępnianie materiałów niejawnych
w resorcie obrony narodowej;
2) stosowanie środków ochrony ﬁzycznej;
3) organizację, funkcjonowanie i zabezpieczenie
kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna
komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za
rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających Marynarki
Wojennej;
4) zasady rejestrowania, kompletowania i niszczenia materiałów niejawnych;

1)

5) organizację pracy kancelarii tajnych, ich ochronę oraz
obieg dokumentów podczas ćwiczeń, wojny, a także
w czasie realizacji zadań poza granicami kraju;
6) wzory urządzeń ewidencyjnych.
§ 2. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:
1) ustawa — ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych;
2) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych — rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie
art. 53 ust. 1 ustawy;
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje
niejawne — rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
wydane na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy;
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na
nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności — rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy;
5) jednostka organizacyjna — Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostkę organizacyjną podległą
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowaną;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592
i Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.
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6) komórka organizacyjna — komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej w rozumieniu statutu Ministerstwa;
7) kancelaria tajna — komórkę wchodzącą w skład
pionu ochrony jednostki organizacyjnej, odpowiedzialną za przyjmowanie, rejestrowanie,
przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów niejawnych, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) kancelaria tajna zagraniczna i punkt obsługi dokumentów zagranicznych — odpowiednio: komórkę wchodzącą w skład pionu ochrony jednostki
organizacyjnej i wydzieloną część kancelarii tajnej, odpowiedzialne za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie
dokumentów niejawnych wymienianych z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą
Polską umów międzynarodowych;
9) kancelaria (bez bliższego określenia) — kancelarię tajną lub kancelarię tajną zagraniczną;
10) kancelaria mobilizacyjna — komórkę odpowiedzialną za przechowywanie, udostępnianie
i wytwarzanie w jednostce organizacyjnej dokumentów planowania mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości bojowej;
11) kancelaria ćwiczebna — komórkę tworzoną w jednostce (komórce) organizacyjnej na czas ćwiczeń
i treningów sztabowych, pełniącą funkcję kancelarii tajnej w czasie tych ćwiczeń i treningów;
12) kancelaria wojenna — komórkę tworzoną
w jednostce (komórce) organizacyjnej, zgodnie z etatem na czas wojny, odpowiedzialną za
przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie,
obieg i udostępnianie dokumentów bojowych
zawierających informacje niejawne;
13) organ bezpieczeństwa łączności i informatyki — wyspecjalizowaną jednostkę (komórkę)
organizacyjną odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów
ochrony kryptograﬁcznej i bezpieczeństwa sieci lub systemów teleinformatycznych, zawierających elementy ochrony kryptograﬁcznej;
14) kancelaria kryptograﬁczna — komórkę funkcjonującą w jednostce organizacyjnej, odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie,
dystrybucję oraz archiwizację i niszczenie materiałów kryptograﬁcznych;
15) Krajowy Organ Dystrybucji (KOD) — główną
kancelarię kryptograﬁczną dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, instytucji nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej oraz instytucji cywilnych realizujących zadania na rzecz resortu
obrony narodowej, zwaną w relacjach międzynarodowych National Distribution Authority
(NDA PL);
16) biblioteka — komórkę wchodzącą w skład pionu
ochrony jednostki organizacyjnej, odpowiedzialną
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za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie wydawnictw, czasopism, dokumentacji technicznej i materiałów
ﬁlmowych, zawierających informacje niejawne;
17) żołnierz zawodowy — osobę pełniącą zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym
w jednostce organizacyjnej;
18) pracownik — osobę pozostającą w stosunku pracy z jednostką organizacyjną;
19) pełnomocnik ochrony — pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych;
20) kierownik kancelarii — żołnierza zawodowego
lub pracownika kierującego pracą kancelarii,
podlegającego pełnomocnikowi ochrony;
21) zastępca kierownika kancelarii — żołnierza zawodowego lub pracownika, podlegającego bezpośrednio kierownikowi kancelarii;
22) kancelista — żołnierza zawodowego lub pracownika zatrudnionego w kancelarii, podlegającego
bezpośrednio kierownikowi kancelarii;
23) kierownik biblioteki — żołnierza zawodowego
lub pracownika kierującego pracą biblioteki,
podlegającego pełnomocnikowi ochrony;
24) bibliotekarz — żołnierza zawodowego lub pracownika zatrudnionego w bibliotece, podlegającego bezpośrednio kierownikowi biblioteki;
25) kierownik kancelarii mobilizacyjnej — żołnierza zawodowego lub pracownika, wyznaczonego rozkazem dziennym lub decyzją kierownika
jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnego za
przyjmowanie, rejestrowanie, kompletowanie,
przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów planowania mobilizacyjnego, operacyjnego
lub gotowości bojowej, podlegającego kierownikowi komórki właściwej w zakresie planowania
mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości
bojowej;
26) kierownik kancelarii kryptograﬁcznej (w relacjach międzynarodowych — Crypto Custodian)
— żołnierza zawodowego lub pracownika, kierującego pracą kancelarii kryptograﬁcznej, podlegającego szefowi organu bezpieczeństwa
łączności i informatyki;
27) zastępca kierownika kancelarii kryptograﬁcznej
(w relacjach międzynarodowych — Alternate
Crypto Custodian) — wyznaczonego żołnierza
lub pracownika zajmującego etatowe stanowisko zastępcy kierownika kancelarii kryptograﬁcznej, podlegającego bezpośrednio kierownikowi
kancelarii kryptograﬁcznej;
28) stacja kryptograﬁczna, zwana na okręcie lub na
pomocniczej jednostce pływającej kabiną kryptograﬁczną — komórkę funkcjonującą w jednostce organizacyjnej, realizującą zadania związane
z ochroną kryptograﬁczną (szyfrowanie, deszyfrowanie) informacji niejawnych z wykorzystaniem
certyﬁkowanych urządzeń kryptograﬁcznych;
29) kabina kryptograﬁczna — pomieszczenie lub zespół pomieszczeń na okrętach lub pomocniczych
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jednostkach pływających, pełniących funkcję kancelarii kryptograﬁcznej lub/i stacji kryptograﬁcznej (w zależności od możliwości technicznych);
30) ekspedycja telefaksowa — komórkę organizacyjną przeznaczoną do przesyłania korespondencji
niejawnej poprzez techniczne środki łączności;
31) kierownik ekspedycji telefaksowej — żołnierza
zawodowego lub pracownika kierującego pracą ekspedycji telefaksowej podlegającego bezpośrednio kierownikowi komórki właściwej do
łączności faksowej;
32) ekspedytor — żołnierza zawodowego lub pracownika zatrudnionego w ekspedycji telefaksowej podlegającego bezpośrednio kierownikowi
ekspedycji telefaksowej;
33) wykonawca — żołnierza zawodowego lub pracownika zajmującego określone stanowisko
służbowe, wykonującego zadania zgodnie z zakresem obowiązków, posiadającego stosowne
poświadczenie bezpieczeństwa i przeszkolenie
w zakresie ochrony informacji niejawnych;
34) wykonawca techniczny — wykonawcę odpowiedzialnego za utrwalanie informacji niejawnych
w sposób określony w art. 2 pkt 5 ustawy;
35) urządzenie ewidencyjne — księgę, dziennik, wykaz, spis, rejestr lub kartotekę o ustalonych rubrykach, prowadzoną w formie papierowej lub
elektronicznej, służącą do rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne
oraz umożliwiającą kontrolę ich stanu i obiegu;
36) dokumenty ćwiczebne — dokumenty zawierające informacje niejawne, otrzymane lub wytworzone w jednostce (komórce) organizacyjnej
podczas ćwiczeń i treningów sztabowych;
37) przesyłka — materiały w postaci odpowiednio
zabezpieczonych, zaadresowanych i oznaczonych paczek lub listów;
38) materiał kryptograﬁczny — element systemu
kryptograﬁcznego, np.: dokument kryptograﬁczny, urządzenie kryptograﬁczne lub jego część
a także publikacje i wydawnictwa, dokumentacja techniczna oraz dokumentacja (pisma) dotycząca organizacji funkcjonowania systemu
kryptograﬁcznego, ewidencji, przechowywania
i niszczenia dokumentów niejawnych;
39) system kryptograﬁczny — część systemu teleinformatycznego realizującego kryptograﬁczne
zabezpieczenie informacji przy pomocy jednego
lub więcej produktów kryptograﬁcznych (mechanizmów, urządzeń i narzędzi) oraz procedur
i metod postępowania stosowanych przez wyspecjalizowanych pracowników ze składu organu bezpieczeństwa łączności i informatyki;
40) dokument kryptograﬁczny — każdy ciąg danych
utrwalonych na dowolnym nośniku (np. banki
danych kryptograﬁcznych, dyskietka, płyta CD,
dysk twardy, papier, folia, zip, itp.), który wykorzystywany jest do kryptograﬁcznego zabezpieczenia informacji;
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41) urządzenie kryptograﬁczne — urządzenie wykorzystywane do ochrony informacji niejawnej
przekazywanej w dowolnej sieci telekomunikacyjnej poprzez konwersję tej informacji do postaci niezrozumiałej i ponownie przetworzenie
do jej pierwotnej formy;
42) akta — zbiór dokumentów ułożonych według
rzeczowego wykazu akt, podszytych do teczek
akt oznaczonych właściwą kategorią archiwalną
i symbolem klasyﬁkacyjnym;
43) archiwum — archiwum wyodrębnione jednostki organizacyjnej, w rozumieniu przepisów zarządzenia Ministra Obrony Narodowej wydanego
na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.);
44) elektroniczny obieg dokumentów — proces rejestrowania, przechowywania, obiegu i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej,
realizowany w jednostce (komórce) organizacyjnej przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu informatycznego;
45) klasa systemów lub urządzeń alarmowych —
kategorię jakości według Normy Obronnej
NO-04-A004 „Obiekty Wojskowe. Systemy Alarmowe. Wymagania dotyczące urządzeń”;
46) certyﬁkat upoważnienia kryptograﬁcznego (CUK)
— dokument wydawany osobom spoza personelu kancelarii kryptograﬁcznej przez kierownika jednostki organizacyjnej, upoważniający do
dostępu do materiałów kryptograﬁcznych.

Rozdział 2
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii
tajnej oraz innej niż kancelaria tajna
komórki odpowiedzialnej za rejestrowanie,
przechowywanie, obieg i udostępnienie
materiałów niejawnych
§ 3. 1. Kancelarie tworzy się w jednostkach
organizacyjnych, w których występują dokumenty
zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą
„Poufne” lub stanowiące tajemnicę państwową.
2. Kancelaria może przyjmować, rejestrować,
przechowywać i wysyłać dokumenty niejawne
oznaczone klauzulą „Zastrzeżone”, na zasadach
określonych w zatwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej szczegółowych wymaganiach
w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, o których mowa w art. 20
ust. 2 ustawy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i na
określonych przez niego zasadach, kancelaria może
przyjmować, rejestrować, przechowywać oraz wysyłać
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materiały jawne, pod warunkiem, że będą one ﬁzycznie
oddzielone od materiałów niejawnych i rejestrowane
w odrębnych urządzeniach ewidencyjnych.
4. Kancelaria (kancelaria mobilizacyjna) jednostki organizacyjnej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach może, za zgodą Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, obsługiwać inne jednostki pod
warunkiem, że dla każdej jednostki organizacyjnej
będzie prowadzona odrębna ewidencja materiałów
niejawnych, a dokumenty poszczególnych jednostek
zostaną ﬁzycznie od siebie oddzielone i będą kompletowane zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w tych jednostkach organizacyjnych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy
obsługiwane jednostki organizacyjne zlokalizowane są
poza strefą administracyjną, w której znajduje się kancelaria, mają one dostęp do dokumentów niejawnych
wyłącznie w pomieszczeniach kancelarii (kancelarii
mobilizacyjnej).
6. W jednostkach organizacyjnych, w których
występują wydawnictwa, czasopisma, dokumentacja techniczna lub standaryzacyjna albo materiały
ﬁlmowe zawierające informacje niejawne oznaczone
klauzulą „Poufne” lub wyższą, tworzy się biblioteki —
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dopuszcza się przyjmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie oraz wydawanie materiałów,
o których mowa w ust. 6, przez kancelarię jednostki
organizacyjnej, jeżeli warunki lokalowe kancelarii
pozwalają na ich ﬁzyczne oddzielenie od pozostałych
przechowywanych w kancelarii dokumentów.
8. W jednostkach organizacyjnych, w których są
przyjmowane, wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane dokumenty planowania mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości bojowej,
organizuje się kancelarię mobilizacyjną oraz wyznacza
kierownika kancelarii mobilizacyjnej.
9. Kancelaria mobilizacyjna może być zorganizowana w pomieszczeniach kancelarii tajnej, pod
warunkiem, że materiały mobilizacyjne będą ﬁzycznie
oddzielone od pozostałych dokumentów i ewidencjonowane w odrębnych urządzeniach ewidencyjnych.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, na
kierownika kancelarii mobilizacyjnej wyznacza się
zastępcę kierownika kancelarii tajnej lub kancelistę.
11. W przypadku uzasadnionym względami
organizacyjnymi, w jednostce organizacyjnej można
wydzielić więcej niż jedną kancelarię tajną.
12. Na stanowisko kierownika kancelarii, zastępcy
kierownika kancelarii, kancelisty, kierownika biblioteki,
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bibliotekarza, kierownika kancelarii kryptograﬁcznej,
zastępcy kierownika kancelarii kryptograﬁcznej oraz kierownika kancelarii mobilizacyjnej wyznacza się żołnierza
zawodowego lub pracownika, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie dla klauzuli dokumentów niejawnych otrzymywanych, wytwarzanych,
przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych
w kancelarii, bibliotece lub kancelarii mobilizacyjnej,
odbył szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy oraz szkolenie specjalistyczne, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.
13. W jednostkach organizacyjnych, w których
są użytkowane lub planuje się użytkować systemy
i sieci teleinformatyczne chronione kryptograﬁcznie
tworzy się kancelarie kryptograﬁczne. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:
1) organizowanie, w danej jednostce organizacyjnej, więcej niż jednej kancelarii kryptograﬁcznej;
2) zabezpieczanie potrzeb w zakresie materiałów
kryptograﬁcznych innej jednostki (komórki) organizacyjnej za zgodą Szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego.
§ 4. 1. Do obowiązków kierownika kancelarii,
biblioteki oraz kancelarii mobilizacyjnej należy
w szczególności:
1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz
przekazywanie materiałów niejawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne jednostki (komórki) organizacyjnej,
według zasad ustalonych w zarządzeniu;
2) prowadzenie wykazów osób upoważnionych do
dostępu do informacji niejawnych, posiadających
stosowne poświadczenia bezpieczeństwa; wzór
wykazu określa załącznik Nr 1do zarządzenia;
3) udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych osobom, o których mowa w pkt 2;
4) rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych;
5) kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do archiwizacji.
2. Kierownicy kancelarii tajnych zagranicznych
oraz kancelarii tajnych, w których zorganizowano
punkty obsługi dokumentów zagranicznych, prowadzą
na podstawie informacji otrzymywanych z Głównej
Kancelarii Tajnej Zagranicznej Ministerstwa Obrony
Narodowej, wykaz kancelarii tajnych zagranicznych
i punktów obsługi dokumentów zagranicznych funkcjonujących w resorcie obrony narodowej.
3. Do obowiązków kierownika kancelarii kryptograﬁcznej należy realizacja zadań określonych w ust. 1
a ponadto:
1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie
oraz przekazywanie materiałów kryptograﬁcznych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby jednostek (komórek)
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organizacyjnych, eksploatujących systemy kryptograﬁczne lub wykonujących zadania związane
z ochroną kryptograﬁczną;
2) udostępnianie uprawnionym użytkownikom materiałów kryptograﬁcznych na podstawie certyﬁkatu
upoważnienia kryptograﬁcznego (CUK) wydawanego przez kierownika danej jednostki organizacyjnej, którego wzór określa Załącznik Nr 19;
3) prowadzenie na podstawie informacji otrzymywanych z Krajowego Organu Dystrybucji, wykazów
zaopatrywanych kancelarii kryptograﬁcznych.
4. Szczegółowe obowiązki kierownika kancelarii
oraz kierownika biblioteki określa pełnomocnik ochrony.
5. Szczegółowe obowiązki kierownika kancelarii
mobilizacyjnej określa kierownik komórki właściwej
w zakresie planowania mobilizacyjnego, operacyjnego
lub gotowości bojowej, w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony.
6. Szczegółowe obowiązki kierownika kancelarii
kryptograﬁcznej określa szef organu bezpieczeństwa
łączności i informatyki w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony.
§ 5. 1. Przekazanie obowiązków na stanowisku
kierownika kancelarii lub kierownika biblioteki następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
w obecności pełnomocnika ochrony, osoby zdającej
oraz przyjmującej obowiązki.
2. Przekazanie obowiązków na stanowisku
kierownika kancelarii mobilizacyjnej następuje na
zasadach określonych w ust. 1, w obecności kierownika komórki, o której mowa w § 4 ust. 5.
3. Przekazanie obowiązków na stanowisku
kierownika kancelarii kryptograﬁcznej następuje
na zasadach określonych w ust.1, w obecności upoważnionego przedstawiciela organu bezpieczeństwa
łączności i informatyki szczebla nadrzędnego.
4. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wyszczególnia się:
1) nazwy i numery urządzeń ewidencyjnych, na
podstawie których dokonano sprawdzenia stanu
faktycznego dokumentów niejawnych pozostających na ewidencji kancelarii, biblioteki, kancelarii kryptograﬁcznej albo kancelarii mobilizacyjnej
oraz pozycje zapisów w tych urządzeniach;
2) informacje dotyczące zgodności lub niezgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych
ze stanem ewidencyjnym;
3) ewentualne uwagi osoby przyjmującej obowiązki
dotyczące ujawnionych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i obiegu dokumentów.
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5. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisują przekazujący i przyjmujący obowiązki, a zatwierdza osoba,
o której mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2. Jeden
egzemplarz protokołu przechowuje się w kancelarii
jednostki organizacyjnej, natomiast drugi przechowuje przełożony osoby zdającej obowiązki.
6. W przypadku kancelarii kryptograﬁcznej protokół dodatkowo podpisuje upoważniony przedstawiciel
organu bezpieczeństwa łączności i informatyki szczebla
nadrzędnego, a zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej. Jeden egzemplarz protokołu przechowuje się
w kancelarii kryptograﬁcznej jednostki organizacyjnej,
natomiast drugi w kancelarii kryptograﬁcznej szczebla
nadrzędnego.
7. Dodatkowy egzemplarz protokołu może być
wydany przekazującemu lub zdającemu obowiązki,
na jego żądanie, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
8. Na czas okresowej nieobecności (urlop,
choroba, wyjazd służbowy) kierownika kancelarii,
kancelarii kryptograﬁcznej lub biblioteki zastępuje
jego zastępca lub inna osoba pełniąca obowiązki
służbowe w tej komórce, a w razie ich braku — osoba
posiadająca stosowne poświadczenie bezpieczeństwa
oraz odbyte przeszkolenia, o których mowa w § 3
ust. 12, wyznaczona rozkazem dziennym lub decyzją
kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej.
9. Kierownika kancelarii mobilizacyjnej zastępuje żołnierz zawodowy lub pracownik wyznaczony
rozkazem dziennym albo decyzją kierownika jednostki
(komórki) organizacyjnej, spełniający warunki określone w § 3 ust. 12.
10. Kierownik kancelarii przekazuje protokolarnie
zastępującej go osobie, nie będącej zastępcą kierownika kancelarii lub kancelistą, wyłącznie urządzenia
ewidencyjne i materiały niezbędne do prowadzenia
bieżącej pracy kancelarii. Szafy z pozostałymi dokumentami niejawnymi zamyka i oznakowuje swoją
pieczęcią okrągłą numerową do teczek pracy.
11. Obowiązki osób, o których mowa w ust. 1 i 2,
jeżeli nie mogą one osobiście uczestniczyć w przekazywaniu obowiązków, przekazuje komisja powołana
przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej.
Do składu komisji przekazującej obowiązki na stanowisku kierownika kancelarii lub biblioteki wyznacza
się pełnomocnika ochrony albo upoważnionego przez
niego pracownika pionu ochrony; w pracach komisji
przekazującej obowiązki na stanowisku kierownika
kancelarii mobilizacyjnej uczestniczy kierownik komórki, o której mowa w § 4 ust. 5 lub upoważniona
przez niego osoba.
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12. Przewodniczący komisji, o której mowa
w ust. 11, do czasu przekazania obowiązków oznakowuje sejfy, szafy i skrzynie z nie przekazanymi
dokumentami niejawnymi swoją pieczęcią okrągłą
numerową do teczek pracy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11,
protokół zdawczo-odbiorczy podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji, a zatwierdza kierownik
jednostki organizacyjnej.

Rozdział 3
Środki ochrony ﬁzycznej
§ 6. 1. Kancelarie, biblioteki, kancelarie kryptograﬁczne oraz kancelarie mobilizacyjne lokalizuje się
w pomieszczeniu lub zespołach pomieszczeń spełniających następujące warunki bezpieczeństwa:
1) usytuowanych, z zastrzeżeniem ust. 3, w budynku
o konstrukcji murowanej, betonowej lub innej o podobnych właściwościach (parametrach) konstrukcyjnych,
z wejściem co najmniej ze strefy administracyjnej;
2) oddzielonych od innych pomieszczeń stałymi
przegrodami budowlanymi o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo konstrukcji,
pozbawionymi zbędnych otworów, a w przypadku, gdy ściany zewnętrzne lub stropy stanowią
granicę strefy bezpieczeństwa, powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz
nośności granicznej odpowiadającej co najmniej
konstrukcji murowanej z cegły pełnej klasy 15
o grubości 25 cm lub konstrukcji betonowej o grubości co najmniej 15 cm;
3) wyposażonych w drzwi wejściowe stalowe lub
drewniane wykonane z litego drewna o grubości
co najmniej 4 cm, obustronnie obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, blokowane
na 4 krawędziach, zabezpieczone przed wyłamaniem od strony zawiasów, wyposażone w dwa
zamki, w tym jeden mechaniczny o skomplikowanym mechanizmie, a drugi szyfrowy, o zmiennym
nastawieniu, z tym że zamek szyfrowy powinien
być co najmniej trzyzapadkowy, o cichym przesuwie, skali nastawień nie większej niż jedna działka,
posiadający co najmniej 100 podziałek na pokrętle, a zmiana kombinacji w zamku szyfrowym
powinna być blokowana i uaktywniana kluczem
od tyłu skrzynki zamka, zaś drzwi powinny posiadać element samozatrzaskowy uniemożliwiający
pozostawienie pomieszczenia otwartego;
4) wyposażonych w okna zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wgląd do pomieszczeń
z zewnątrz z zainstalowaniem w otworach okiennych, z zastrzeżeniem pkt 5, kraty wykonanej
w ramie z płaskownika stalowego o przekroju
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nie mniejszym niż 45 × 6 mm, z prętów stalowych
o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo w rozstawie pomiędzy nimi nie większym niż
150 mm, wzmocnionej płaskownikami stalowymi
o przekroju nie mniejszym niż 45 × 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż
500 mm, z tym że jeżeli ze względów architektoniczno-budowlanych nie ma możliwości zainstalowania
kraty, dopuszcza się zamontowanie okna antywłamaniowego, wyposażonego w szyby co najmniej klasy P6
według PN-EN-356:2000, a rama i szyby powinny posiadać świadectwa kwaliﬁkacyjne lub certyﬁkaty;
5) otwory okienne, których dolna krawędź znajduje
się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu, a górna krawędź więcej niż 3 m
od poziomu dachu, wyposaża się w jedno z następujących zabezpieczeń:
a) siatkę z drutu stalowego o grubości drutu nie
mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych
niż 20×20 mm,
b) zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz,
wraz z folią antywłamaniową,
c) szyby o zwiększonej odporności na włamanie — co najmniej klasy P3A według PNEN-356:2000;
6) otwory wentylacyjne i techniczne o powierzchni powyżej 500 cm2 zabezpiecza się na poziomie
stropów siatką stalową o średnicy oczka nie większej niż 10 mm lub urządzeniami alarmowymi.
2. Kraty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą
być rozsuwane lub otwierane pod warunkiem ich zabezpieczenia co najmniej jedną kłódką klasy 5 według
PN-EN-12320:2002.
3. Zabrania się lokalizowania kancelarii,
bibliotek, kancelarii kryptograﬁcznych oraz kancelarii
mobilizacyjnych na poddaszach.
4. Kancelarie, biblioteki, kancelarie kryptograﬁczne i kancelarie mobilizacyjne powinny być, w miarę
możliwości, rozmieszczone w zespołach pomieszczeń
składających się co najmniej z trzech pomieszczeń,
z przeznaczeniem na:
1) pokój pracy dla personelu;
2) pomieszczenie magazynowe służące do przechowywania materiałów niejawnych;
3) pomieszczenie przeznaczone do zapoznawania
się wykonawców z dokumentami niejawnymi
(czytelnię) albo do pracy z dokumentami planowania mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości bojowej — z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.
5. Pomieszczenie magazynowe, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2 wyposaża się w drzwi stalowe
lub drewniane, wykonane z litego drewna, o grubości
co najmniej 2 cm, obustronnie obite blachą stalową
o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczone przed
wyłamaniem od strony zawiasów, wyposażone
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w zamek szyfrowy, o zmiennym nastawieniu, co najmniej trzyzapadkowy, o cichym przesuwie skali nastawień, skoku nastawień nie większym niż 1,5 podziałki,
posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle.
6. Część kancelarii, biblioteki, kancelarii kryptograﬁcznej lub kancelarii mobilizacyjnej przeznaczoną
do przechowywania materiałów niejawnych oraz wykonywania pracy przez personel tych komórek, odgradza się barierką albo ścianą działową z okienkiem od
części przeznaczonej do wydawania i udostępniania
dokumentów niejawnych lub pracy z dokumentami
planowania mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości bojowej.
7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1,
instaluje się przeciwpożarowy system alarmowy,
system sygnalizujący próby siłowego otwarcia drzwi
wejściowych i okien, ruch w pomieszczeniach oraz
próby napadu. W kancelariach kryptograﬁcznych, kancelariach mobilizacyjnych oraz kancelariach, w których
są przechowywane materiały niejawne oznaczone
klauzulą „Ściśle tajne”, w miarę możliwości instaluje
się telewizyjny system nadzoru drzwi wejściowych
z zewnątrz, z rejestracją zdarzeń.
8. Instalowane systemy alarmowe powinny
odpowiadać co najmniej klasie SA3 i spełniać wymagania techniczne i organizacyjne określone w normie
obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe.
9. Kancelarię, kancelarię kryptograﬁczną oraz
kancelarię mobilizacyjną wyposaża się w:
1) urządzenia do przechowywania dokumentów niejawnych:
a) szafy stalowe klasy C — do przechowywania
dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową,
oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne”,
b) szafy stalowe klasy B — do przechowywania dokumentów zawierających informacje
niejawne stanowiące tajemnicę państwową,
oznaczonych klauzulą „Tajne”,
c) szafy stalowe klasy A — do przechowywania
dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „Poufne”;
2) regały lub meble przeznaczone do przechowywania teczek akt lub wydawnictw;
3) sprzęt kwaterunkowo-biurowy;
4) pojemniki lub worki służące do przechowywania dokumentów niejawnych przeznaczonych do
zniszczenia oraz do ewakuacji materiałów;
5) urządzenia do niszczenia dokumentów niejawnych:
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a) urządzenia klasy V wg normy DIN 32757 — do
niszczenia dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową,
b) urządzenia klasy IV wg normy DIN 32757 — do
niszczenia dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.
10. Bibliotekę wyposaża się w sprzęt wyszczególniony w ust. 9 pkt 2-4. W przypadku przechowywania w bibliotece materiałów niejawnych oznaczonych
klauzulą „Ściśle tajne”, przepis ust. 9 pkt 1 lit. a stosuje
się odpowiednio.
11. Wymagania techniczne, którym powinny odpowiadać szafy, o których mowa w ust. 9 pkt 1 określa
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych.
12. Na drzwiach urządzeń, o których mowa
w ust. 9 pkt 1, nakleja się kartę informacyjną, której
wzór określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
13. Kancelarie i biblioteki powinny być, w miarę
możliwości, wyposażone w sprzęt informatyczny
przystosowany do odczytu informacji niejawnych
zapisanych na informatycznych nośnikach danych.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
uniemożliwiających spełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1-13, zgody na zastosowanie alternatywnych środków bezpieczeństwa
udziela Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 7. 1. Kancelarie, kancelarie kryptograﬁczne
i kancelarie mobilizacyjne przechowują materiały
zawierające informacje niejawne w urządzeniach do
przechowywania dokumentów, o których mowa w § 6
ust. 9 pkt 1, odrębnych dla każdej klauzuli tajności,
państwa i organizacji międzynarodowej oraz dokumentów kryptograﬁcznych bieżącej i przyszłych edycji,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, mogą
być przechowywane w jednym urządzeniu do przechowywania dokumentów, pod warunkiem, że jego
konstrukcja pozwala na ich ﬁzyczne rozdzielenie i zamknięcie w odrębnych skrytkach.
3. Materiały o różnych klauzulach tajności, a także jawne mogą być przechowywane wspólnie, jeżeli
dotyczą one jednej, tej samej sprawy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3,
klasa szafy musi uwzględniać klauzulę tajności najwyżej
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sklasyﬁkowanego materiału przechowywanego w tej
szaﬁe.
5. W przypadku braku możliwości wydzielenia
odrębnego pomieszczenia na czytelnię, w kancelarii
wydziela się miejsce przeznaczone do zapoznawania
się wykonawców z dokumentami niejawnymi.
6. Wydawnictwa, czasopisma, dokumentacja
techniczna, teczki akt oraz inne materiały o dużych rozmiarach zawierające informacje niejawne, pozostające
na ewidencji kancelarii, kancelarii kryptograﬁcznej
lub biblioteki, przechowuje się, z zastrzeżeniem ust. 7
i 8, na regałach w pomieszczeniach magazynowych,
o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2. Materiały o różnych
klauzulach tajności powinny być od siebie ﬁzycznie
oddzielone.
7. Jeżeli kancelaria nie posiada pomieszczenia
magazynowego, materiały, o których mowa w ust. 6
przechowuje się w pomieszczeniach pracy dla personelu, w urządzeniach do przechowywania dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 1 lub zamykanych
i pieczętowanych meblach albo regałach.
8. Materiały niejawne, w pomieszczeniach służbowych nie spełniających standardów bezpieczeństwa, określonych w § 6 ust. 1, 7 i 8, a także materiały
oznaczone klauzulą „Ściśle tajne” oraz dokumenty planowania mobilizacyjnego, operacyjnego, gotowości
bojowej jak również materiały kryptograﬁczne należy
przechowywać wyłącznie w urządzeniach do przechowywania dokumentów niejawnych, o których mowa
w § 6 ust. 9 pkt 1.
9. Zabrania się przechowywania materiałów
zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową oraz służbową oznaczonych klauzulą
„Poufne” w pomieszczeniach zlokalizowanych poza
strefami bezpieczeństwa.
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przechowywania dokumentów, zapisane na formularzu,
umieszczone w odpowiednio oznaczonych i zabezpieczonych kopertach, przechowuje pełnomocnik ochrony
lub wyznaczona przez niego osoba. Wzór formularza
określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Klucze zapasowe, kody dostępu oraz kody
systemu alarmowego do pomieszczeń kancelarii
mobilizacyjnej i znajdujących się w niej urządzeń do
przechowywania dokumentów przechowuje osoba
wyznaczona rozkazem dziennym lub decyzją kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, w sposób
określony w ust. 3.
5. Formularze oraz koperty, o których mowa
w ust. 3, oznacza się klauzulą tajności odpowiadającą klauzuli najwyżej sklasyﬁkowanej informacji,
przechowywanej w kancelarii, bibliotece, kancelarii
kryptograﬁcznej lub kancelarii mobilizacyjnej.
6. Zabrania się zapisywania przez użytkowników
kodów dostępu oraz wynoszenia poza teren jednostki
organizacyjnej kluczy, o których mowa w ust. 3.
7. Kody dostępu, o których mowa w ust. 3 i 4,
zmienia się:
1) w urządzeniach i zamkach nowo instalowanych,
a następnie w odstępach czasowych nie przekraczających 6 miesięcy;
2) po każdej naprawie lub konserwacji zamka;
3) po przekazaniu obowiązków przez osobę pełniącą służbę albo zatrudnioną w kancelarii lub bibliotece;
4) w przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia kodu osobie nieupoważnionej.
8. W razie utraty lub zagubienia kluczy, o których
mowa w ust. 2-4, należy wymienić zamki.

Rozdział 4
§ 8. 1. Po zakończeniu pracy kierownicy kancelarii, bibliotek, kancelarii kryptograﬁcznych oraz
kancelarii mobilizacyjnych lub wyznaczeni przez nich
pracownicy, zamykają i zabezpieczają urządzenia
do przechowywania dokumentów niejawnych oraz
zabezpieczają pomieszczenia służbowe.
2. Zasady zdawania, przechowywania i wydawania kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych i urządzeń, o których mowa w ust. 1, określa
plan ochrony jednostki organizacyjnej.
3. Klucze zapasowe, kody dostępu oraz kody systemu alarmowego do pomieszczeń kancelarii, biblioteki
oraz kancelarii kryptograﬁcznych w tym pomieszczeń
magazynowych, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2, a także znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń do

Zasady organizacji, funkcjonowania
i zabezpieczenia kancelarii tajnych oraz innych
niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za rejestrowanie,
przechowywanie, obieg i udostępnianie
materiałów niejawnych na okrętach
i pomocniczych jednostkach pływających
Marynarki Wojennej
§ 9. 1. Kancelarię oraz kancelarie (kabiny) kryptograﬁczne na okręcie i pomocniczej jednostce pływającej organizuje się w pomieszczeniach spełniających
następujące warunki bezpieczeństwa:
1) zlokalizowanych pod pokładem głównym okrętu
lub wyjątkowo w nadbudówce;
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2) oddzielonych od innych pomieszczeń trwałymi
ścianami (szotami) bez otworów konstrukcyjnych, z konstrukcją ścian (szotów) uniemożliwiającą przedostanie się do wewnątrz przy użyciu
narzędzi ręcznych;
3) nie posiadających okien (iluminatorów), a gdy
jest to niemożliwe, okna (iluminatory) powinny
być zabezpieczone systemem alarmowym, wykonane ze szkła o zwiększonej odporności na
włamanie (klasy od P5 do P8) i zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający wgląd z zewnątrz;
4) wyposażonych w drzwi wejściowe (włazy) wykonane ze stali, zabezpieczone przed włamaniem od
strony zawiasów i ryglowane na trzech pozostałych
płaszczyznach, zamykane na zamki odpowiadające
wymaganiom określonym w § 6 ust. 1 pkt 3.
2. Na okrętach, na których nie ma możliwości
utworzenia kancelarii kryptograﬁcznej w osobnym pomieszczeniu — kancelarię kryptograﬁczną organizuje
się na bazie stacji kryptograﬁcznej i określa mianem
kabiny kryptograﬁcznej.
3. Pomieszczenia kancelarii oraz kancelarii, stacji (kabin) kryptograﬁcznych powinny być chronione
ogólnookrętową instalacją przeciwpożarową.
4. W kancelarii oraz kancelarii, stacji (kabinie)
kryptograﬁcznej instaluje się systemy sygnalizujące próby siłowego otwarcia drzwi wejściowych (włazu), ruch
w pomieszczeniach oraz system sygnalizacji napadu.
5. Instalowane systemy i urządzenia alarmowe
powinny spełniać warunki, o których mowa w § 6 ust. 8.
6. Kancelarię oraz kancelarie, stacje (kabiny)
kryptograﬁczne wyposaża się w szafę stalową klasy
C, wyposażoną w zamykane skrytki umożliwiające
odrębne przechowywanie dokumentów o różnych
klauzulach tajności oraz urządzenia, o których mowa
w § 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 5.
7. Podczas postoju w porcie, dokumenty niejawne przechowuje się w kancelarii okrętu a materiały
kryptograﬁczne w kancelarii, stacji (kabinie) kryptograﬁcznej.
8. Na okrętach, na których nie ma kancelarii,
dokumenty niejawne przechowuje się w kancelarii
(kabinie) kryptograﬁcznej lub kabinie dowódcy okrętu,
wyposażonej zgodnie z § 6 ust. 9 pkt 1.
9. Na okrętach i pomocniczych jednostkach
pływających, na których nie ma możliwości zorganizowania kancelarii kryptograﬁcznej, materiały
kryptograﬁczne przechowuje się w kabinie radio lub
dowódcy okrętu, wyposażonej zgodnie z § 6 ust. 9
pkt 1. Po powrocie do macierzystego portu materiały
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kryptograﬁczne należy przekazać do zaopatrującej
kancelarii kryptograﬁcznej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
uniemożliwiających
spełnienie
któregokolwiek
z warunków dotyczących systemu zabezpieczeń
kabin kryptograﬁcznych, zgody na zastosowanie
alternatywnych środków bezpieczeństwa udziela Szef
Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Powyższa zgoda
wydawana jest w oparciu o analizę dokumentacji
technicznej organizowanej kabiny kryptograﬁcznej (zawierającej opis przewidywanych środków bezpieczeństwa) dostarczonej przez producenta lub użytkownika
ww. kabiny. Proponowane w dokumentacji rozwiązania muszą zapewnić przynajmniej minimalny poziom
bezpieczeństwa, adekwatny do klauzul przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych informacji
w oparciu o kabinę kryptograﬁczną.
11. Podczas pobytu okrętu na morzu, jeżeli jest
to konieczne ze względu na wykonywane zadania, dowódca okrętu może zezwolić na przekazanie dokumentu
niejawnego na główne stanowisko dowodzenia na zasadach określonych w § 17 ust. 10, z tym że dokument musi
pozostawać pod stałą kontrolą służby wachtowej.
12. Fakt przekazania dokumentów niejawnych,
o których mowa w ust. 11, podlega odnotowaniu
w dzienniku zdarzeń.

Rozdział 5
Zasady rejestrowania, kompletowania
i niszczenia materiałów niejawnych
§ 10. 1. Kancelaria przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty zawierające
informacje niejawne oraz prowadzi następujące urządzenia ewidencyjne:
1) „Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych”, zwany dalej
„Rejestrem dokumentacji”, którego wzór określa
załącznik Nr 4 do zarządzenia;
2) „Dziennik korespondencji”, którego wzór określa
załącznik Nr 5 do zarządzenia;
3) „Książka ewidencji wydawnictw, dokumentacji
technicznej i standaryzacyjnej oraz materiałów ﬁlmowych”, zwana dalej „Książką ewidencji wydawnictw”, której wzór określa załącznik Nr 6 do
zarządzenia, jeżeli w kancelarii są przechowywane
i ewidencjonowane wydawnictwa, czasopisma,
dokumentacja techniczna lub standaryzacyjna albo
materiały ﬁlmowe;
4) „Kartoteka wydanych dokumentów”, w skład której wchodzą:
a) „Rejestr wydanych dokumentów”, zwany dalej „RWD”, którego wzór określa załącznik Nr 7
do zarządzenia,
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b) „Skorowidz rejestrów wydanych dokumentów”, zwany dalej „Skorowidzem RWD”,
którego wzór określa załącznik Nr 8 do zarządzenia;
5) „Wykaz przesyłek nadanych”, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;
6) „Książka doręczeń przesyłek miejscowych”, zwana dalej „Książką doręczeń”, której wzór określa
załącznik Nr 9 do zarządzenia;
7) „Karta zapoznania się z dokumentem oznaczonym klauzulą „Ściśle tajne”/„Tajne”, zwana dalej „Kartą zapoznania się z dokumentem”, której
wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych.
2. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
dokumentów dopuszcza się prowadzenie w kancelarii
„Komputerowych baz dokumentów” oraz urządzeń
ewidencyjnych w formie elektronicznej;
3. W przypadkach uzasadnionych organizacją
ochrony informacji niejawnych, kancelaria może
prowadzić także inne urządzenia ewidencyjne niż
wymienione w ust. 1.
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nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli
tajności. Na ostatniej stronie urządzenia zamieszcza
się adnotację o sumarycznej ilości stron poświadczoną podpisem kierownika kancelarii, datą sporządzenia
adnotacji i odciskiem pieczęci „Do pakietów” — z zastrzeżeniem § 13 ust. 5.
2. Wzory pieczęci stosowanych w kancelarii
określa załącznik Nr 10 do zarządzenia. Dopuszcza się
stosowanie innych pieczęci pomocniczych niż przedstawione w załączniku Nr 10 do zarządzenia.
3. W urządzeniach ewidencyjnych, o których
mowa w ust. 1 z wyłączeniem urządzeń wskazanych
w § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 23 ust. 3 oraz § 35 ust. 2 pkt 1,
zaznacza się początek i koniec roku kalendarzowego, a po
zakończeniu roku sporządza się adnotację informującą
o pozycji zapisu, na której zakończono ewidencję, potwierdzoną podpisem kierownika kancelarii i pieczęcią „Do
pakietów” oraz wpisuje datę sporządzenia adnotacji.
4. Zapisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czarnym lub niebieskim tuszem albo atramentem.
5. Odciski pieczęci nanosi się tuszem w kolorze
czerwonym lub niebieskim.

4. Kancelaria kryptograﬁczna, oprócz urządzeń
ewidencyjnych określonych w ust. 1 prowadzi:
1) „Dziennik ewidencji dokumentów kryptograﬁcznych”, którego wzór określa załącznik Nr 17 do zarządzenia;
2) „Dziennik ewidencji szyfrogramów”, którego
wzór określa załącznik Nr 18 do zarządzenia.

6. Zmiany zapisów w urządzeniach ewidencyjnych nanosi się kolorem czerwonym poprzez skreślenie pierwotnego zapisu i umieszczenie obok nowego
uwierzytelnionego czytelnym podpisem dokonującego zmiany i wpisaniem daty wprowadzenia zmiany.
Zabrania się wycierania, zamazywania i zaklejania
zapisów w urządzeniach ewidencyjnych.

§ 11. 1. W wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2, zwanym dalej „wykazem”, wpisuje się imiona
i nazwiska wykonawców upoważnionych do dostępu
do informacji niejawnych, zakres i okres ważności
posiadanych przez te osoby poświadczeń lub certyﬁkatów bezpieczeństwa.

7. Adnotacje o przedłużeniu okresu ochrony
dokumentu, zmianie lub zniesieniu jego klauzuli
tajności nanosi się kolorem czerwonym, poprzez
skreślenie pierwotnego zapisu i wpisanie nowego
w stosownej rubryce urządzenia ewidencyjnego
(np. „Przedłużono do dnia …”, „Zniesiono klauzulę
tajności” itp.), uwierzytelnionego czytelnym podpisem dokonującego zmiany. Dodatkowo wpisuje się
podstawę wprowadzenia zmiany (np. „pismo Nr …
z dnia …”).

2. Dopuszcza się prowadzenie wykazu w formie
elektronicznej zamiast papierowej. Przepisy ust. 3
stosuje się odpowiednio.
3. Wykaz wykonuje się w układzie alfabetycznym lub z uwzględnieniem struktury organizacyjnej
jednostki (komórki) organizacyjnej.
4. Wykaz rejestruje się w „RWD” kierownika
kancelarii z wyłączeniem ust 2.
§ 12. 1. Strony urządzeń ewidencyjnych w formie
broszur numeruje się i oznacza w sposób określony
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na

8. Zapisy w elektronicznych urządzeniach ewidencyjnych są nieusuwalne; zapis błędny lub omyłkowy wymaga sprostowania przez wykonanie nowego
zapisu.
9. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
dokumentów — adnotacje o skróceniu albo przedłużeniu okresu ochrony dokumentu niejawnego, a także
zmianie lub zniesieniu jego klauzuli tajności, rejestruje
się w formie elektronicznej.
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§ 13. 1. „Rejestr dokumentacji” jest nadrzędnym
urządzeniem ewidencyjnym w stosunku do innych
urządzeń ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię oraz kancelarię kryptograﬁczną.
2. W „Rejestrze dokumentacji” rejestruje się:
1) urządzenia ewidencyjne, o których mowa w § 10
ust. 1 pkt 2-3 i pkt 4 lit. b, § 10 ust. 3, § 21 ust. 1
oraz § 35 ust. 2 pkt 1;
2) teczki akt;
3) księgi rozkazów dziennych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz księgi rejestrów, w których
prowadzona jest ewidencja na podstawie innych
przepisów.
3. Każdy tom urządzenia ewidencyjnego, teczki
akt lub księgi, o których mowa w ust. 2, rejestruje się
pod odrębną pozycją.
4. „Rejestru dokumentacji” nie rejestruje się
w żadnym urządzeniu ewidencyjnym.
5. „Rejestr dokumentacji” opatruje się adnotacją
o ilości stron, poświadczoną podpisem pełnomocnika
ochrony oraz pieczęcią urzędową jednostki (komórki)
organizacyjnej, w sposób określony w § 12 ust. 1.
6. Ewidencję dokumentów w „Rejestrze dokumentacji” prowadzi się w cyklu rocznym, rozpoczynając każdego roku kalendarzowego numerowanie od
liczby „1”.
7. Dokumenty zaewidencjonowane w „Rejestrze
dokumentacji” i nadal prowadzone, po zakończeniu
roku kalendarzowego nie podlegają przerejestrowaniu
na rok następny.
8. Numer ewidencyjny dokumentu zarejestrowanego w „Rejestrze dokumentacji” składa się ze
skróconej nazwy rejestru (RTD), symbolu klauzuli
tajności, pozycji zapisu w rejestrze łamanej przez dwie
ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w którym dokument zarejestrowano (np. RTD Pf-7/05).
§ 14. 1. W „Dzienniku korespondencji” rejestruje
się dokumenty niejawne otrzymywane i wysyłane
(wchodzące i wychodzące), dokumenty decyzyjne
oraz materiały wytworzone na potrzeby wewnętrzne
jednostki (komórki) organizacyjnej.
2. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
dokumentów, dopuszcza się prowadzenie „Dziennika
korespondencji” w formie elektronicznej zamiast
papierowej. Przepisy ust. 3-23, z wyłączeniem ust. 6,
ust. 7 pkt 1 i 3, ust. 14, ust. 15 pkt 1 i ust. 17 — w części
dotyczącej pieczęci — stosuje się odpowiednio.
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3. Dopuszcza się rejestrowanie w jednym „Dzienniku korespondencji” dokumentów otrzymywanych
i wysyłanych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. „Dzienniki korespondencji” w formie elektronicznej prowadzi się oddzielnie dla dokumentów
otrzymywanych i wysyłanych.
5. W odrębnych „Dziennikach korespondencji”
rejestruje się:
1) dokumenty decyzyjne wydawane przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, których
ewidencję prowadzi kancelaria, przy czym:
a) na poszczególne rodzaje dokumentów decyzyjnych (zarządzenia, decyzje, rozkazy) zakłada się odrębne dzienniki,
b) liczba porządkowa, pod którą wpisano dokument decyzyjny w dzienniku, poprzedzona
symbolem klauzuli tajności, jest równocześnie
jego numerem ewidencyjnym,
c) numerację dokumentów decyzyjnych rozpoczyna się w każdym roku kalendarzowym od
liczby „1”,
d) „Dziennik korespondencji” prowadzi się do
całkowitego wykorzystania wszystkich stron;
2) dokumenty uzyskane od innych państw oraz
organizacji międzynarodowych w ramach realizacji umów międzynarodowych.
6. Po wykorzystaniu wszystkich stron „Dziennika
korespondencji”, zakłada się następny tom i zachowuje
ciągłość dotychczasowej numeracji.
7. Zarejestrowanie korespondencji otrzymanej
polega na:
1) opatrzeniu pierwszej strony dokumentu pieczęcią wpływu oraz odciśnięciu pieczęci formularzowej na załącznikach, z zastrzeżeniem, iż pieczęci
formularzowej nie używa się do załączników
w formie dokumentów personalnych, dowodów
materiałowo-ﬁnansowych, wydawnictw, materiałów kryptograﬁcznych oraz dokumentów przesyłanych do akceptacji lub podpisu;
2) wpisaniu w kolejnej pozycji „Dziennika korespondencji”:
a) właściwego symbolu klauzuli tajności dokumentu,
b) numeru porządkowego, który — wraz z preﬁksem w postaci symbolu, o którym mowa w lit. a
— stanowi numer ewidencyjny dokumentu,
c) danych ewidencyjnych dokumentu, nadanych
przez nadawcę (numer wychodzący i data zarejestrowania),
d) informacji o ilości stron dokumentu wraz z załącznikami,
e) informacji o ilości załączników, ich stron lub
nazwy i liczby informatycznych nośników
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danych, jeżeli załączniki stanowią informatyczne nośniki danych,
f) w rubryce „Uwagi”, informacji o klauzuli tajności pisma przewodniego, jeżeli jest ona niższa
niż klauzula najwyżej sklasyﬁkowanego załącznika;
3) wpisaniu na dokumencie, w odpowiednich polach
odcisku pieczęci, daty zarejestrowania dokumentu, zgodnie z zapisem w „Dzienniku korespondencji” oraz danych wymienionych w pkt 2 lit. a,
b, d i e.
8. Korespondencję opatrzoną adnotacją „Do rąk
własnych” rejestruje się bez otwierania wewnętrznego
opakowania przesyłki, poprzez:
1) wpisanie w odpowiednich rubrykach „Dziennika
korespondencji” zapisów umieszczonych na opakowaniu wewnętrznym przesyłki oraz daty wpływu dokumentu;
2) zamieszczenie w rubryce „Uwagi” „Dziennika korespondencji” adnotacji „Do rąk własnych”;
3) odciśnięcie na opakowaniu pieczęci wpływu i wpisaniu numeru ewidencyjnego według „Dziennika
korespondencji” oraz daty wpływu przesyłki.
9. Jeżeli przesyłka opatrzona adnotacją „Do rąk
własnych” zawiera kilka dokumentów, to każdy z nich
rejestruje się pod odrębną pozycją „Dziennika korespondencji”, a na opakowaniu wewnętrznym przesyłki
umieszcza odciski pieczęci wpływu, w ilości odpowiadającej liczbie dokumentów, z wpisanymi numerami
ewidencyjnymi poszczególnych materiałów.
10. Przesyłkę opatrzoną adnotacją „Do rąk własnych” przekazuje się bezpośrednio adresatowi, a w razie
jego nieobecności osobie przez niego upoważnionej.
11. Przesyłkę, o której mowa w ust. 10, można zwrócić do kancelarii w stanie otwartym lub zamkniętym.
12. W przypadku, gdy przesyłka zostanie zwrócona do kancelarii w otwartym opakowaniu, podlega
zarejestrowaniu na zasadach określonych w ust. 7,
z tym, że zachowuje się numer ewidencyjny wpisany na opakowaniu i uzupełnia niezapisane rubryki
„Dziennika korespondencji”.
13. Jeżeli adresat podjął decyzję o przechowywaniu przesyłki opatrzonej adnotacją „Do rąk własnych”
w kancelarii w stanie zamkniętym, zapieczętowuje ją
swoją pieczęcią okrągłą numerową do teczek pracy
albo inną pieczęcią imienną, a kierownik kancelarii
dokonuje, przy udziale adresata, czynności, o których
mowa w ust. 12. Przesyłka jest w takim przypadku
przechowywana w formie zapieczętowanego pakietu,
a fakt ten podlega odnotowaniu w rubryce „Uwagi”
„Dziennika korespondencji”.
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14. Przy przyjmowaniu przesyłek do kancelarii:
1) sprawdza się:
a) prawidłowość adresu,
b) całość pieczęci i opakowania,
c) zgodność odcisków pieczęci z nazwą nadawcy,
d) zgodność numerów na opakowaniu przesyłki
z numerami wyszczególnionymi odpowiednio
w „Wykazie przesyłek wydanych”, „Wykazie
przesyłek nadanych” lub „Książce doręczeń”;
2) w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub
podejrzeń co do zawartości przesyłki, kierownik
kancelarii odmawia jej przyjęcia powiadamiając
o tym pełnomocnika ochrony;
3) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia odcisku
pieczęci lub opakowania, kierownik kancelarii
sporządza wraz z przewoźnikiem protokół uszkodzenia (wg wzoru określonego w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania
i ochrony materiałów zawierających informacje
niejawne), którego jeden egzemplarz otrzymuje
przewoźnik, drugi nadawca przesyłki, a trzeci pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej będącej adresatem.
15. Po otwarciu przesyłki pracownik kancelarii
sprawdza czy:
1) zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na kopercie wewnętrznej numerom ewidencyjnym;
2) liczba stron, załączników i stron załączników jest
zgodna z liczbą oznaczoną na poszczególnych dokumentach.
16. Stwierdzone nieprawidłowości dokumentuje
się w protokole otwarcia przesyłki, którego jeden egzemplarz dołącza się do dokumentu, a drugi przesyła
się do nadawcy. Fakt sporządzenia protokołu otwarcia
przesyłki podlega odnotowaniu w rubryce „Uwagi”
„Dziennika korespondencji”.
17. Zarejestrowanie korespondencji wysyłanej
odbywa się na zasadach, określonych w ust. 7, z tym,
że zamiast pieczęci wpływu używa się pieczęci nagłówkowej, a w odpowiednich rubrykach „Dziennika
korespondencji” wpisuje się nazwę adresata, ilość
stron dokumentu wraz z załącznikami, ilość załączników oraz stron załączników pozostających w aktach
lub nazwę i liczbę informatycznych nośników danych,
jeżeli załączniki stanowią informatyczne nośniki danych, numer ewidencyjny według „Dziennika ewidencji wykonanych dokumentów” lub innego urządzenia
ewidencyjnego oraz wykonawcę.
18. W rubryce „Uwagi” „Dziennika korespondencji” wpisuje się datę przekazania dokumentu,
numer oraz pozycję zapisu w „Książce doręczeń” albo

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

— 386 —

numer i pozycję zapisu w „Wykazie przesyłek nadanych”, za którym dokument przekazano adresatowi
lub przewoźnikowi.
19. Jeżeli w kancelarii nie pozostawia się
żadnego egzemplarza wysyłanego dokumentu, w rubrykach „Dziennika korespondencji” przeznaczonych
do zapisywania informacji o ilości stron dokumentu,
ilości załączników oraz stron załączników — wpisuje
się poziome kreski, natomiast w rubryce „Uwagi”
zamieszcza adnotację o treści „tylko adresat”.
20. Przed zarejestrowaniem w „Dzienniku korespondencji” dokumentu przekazanego do wysłania,
kierownik kancelarii sprawdza czy dokument:
1) został właściwie wykonany i oznaczony;
2) wytworzono w ilości egzemplarzy podanej w rozdzielniku;
3) zawiera dane określające faktyczną ilość stron,
załączników i stron załączników przesyłanych do
adresata oraz pozostawianych w aktach;
4) został podpisany przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do podpisywania dokumentów.
21. W razie niespełnienia któregokolwiek
z warunków, o których mowa w ust. 20, kierownik kancelarii zwraca dokument wykonawcy do poprawienia
lub uzupełnienia.
22. Dokumenty niejawne sporządzone w jednostce (komórce) organizacyjnej na potrzeby własne
ewidencjonuje się w „Dzienniku korespondencji” jak
korespondencję otrzymaną, bez danych o których
mowa w § 14 ust. 7 pkt 2 lit. c, natomiast w kolumnie
10 numer dokumentu, pod którym został ujęty
w DEWD.
23. W przypadku odłączenia od pisma przewodniego jednego lub więcej załączników, w rubryce „Uwagi”
„Dziennika korespondencji” zamieszcza się adnotację
zawierającą jedną z następujących informacji:
1) nazwę i numer urządzenia ewidencyjnego oraz
numery pozycji, pod którymi zarejestrowano
odłączone załączniki;
2) numer wychodzący według „Dziennika korespondencji”, za którym załączniki odesłano do innej jednostki (komórki) organizacyjnej;
3) numer i pozycję protokołu zniszczenia, albo adnotację o zniszczeniu potwierdzoną czytelnymi
podpisami kierownika kancelarii (zastępcy kierownika lub kancelisty) i wykonawcy, w zależności od klauzuli tajności zniszczonego załącznika;
4) „Załączniki rozpisano na piśmie”. Zapisu takiego
dokonuje się w przypadku gdy ilość załączników
uniemożliwia dokonanie zapisu w rubryce „Uwagi”.
Pismo takie nie podlega zniszczeniu do czasu istnienia choć jednego załącznika.
§ 15. 1. W przypadku funkcjonowania w jednostce (komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
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dokumentów, w kancelarii prowadzi się komputerowe bazy dokumentów. Dopuszcza się prowadzenie
komputerowych baz dokumentów oddzielnie dla
poszczególnych klauzul tajności i dla dokumentów
obejmujących rok kalendarzowy.
2. W komputerowych bazach dokumentów rejestruje się informacje w zakresie tożsamym z zakresem
informacyjnym „Dziennika korespondencji” — z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku wykorzystywania sieci teleinformatycznej przeznaczonej do przetwarzania informacji
niejawnych, dodatkowo dopuszcza się rejestrowanie
dokumentów w formie elektronicznej o klauzuli tajności nie wyższej, niż klauzula tajności tej sieci.
4. W elektronicznym obiegu dokumentów,
dekretacja wpisywana na dokumencie zostaje zastąpiona
równoważną jej dekretacją elektroniczną, opatrzoną danymi jednoznacznie identyﬁkującymi osobę dokonującą
dekretacji, a także znacznikiem daty i czasu; dekretacje
elektroniczne rejestruje się w komputerowych bazach
dokumentów.
§ 16. 1. W „Książce ewidencji wydawnictw”
rejestruje się dokumenty niejawne wytwarzane na
potrzeby jednostki (komórki) organizacyjnej lub otrzymane, które są:
1) wydawnictwami;
2) czasopismami wojskowymi;
3) materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi;
4) dokumentacją techniczną i standaryzacyjną;
5) gotowymi materiałami ﬁlmowymi.
2. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
dokumentów, dopuszcza się prowadzenie „Książki
ewidencji wydawnictw” w formie elektronicznej
zamiast papierowej. Przepisy ust. 3-8, z wyłączeniem
ust. 5 — w części dotyczącej pieczęci — stosuje się
odpowiednio.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 rejestruje się wpisując w „Książce ewidencji wydawnictw”:
1) pod odrębną pozycją tytuł każdego z otrzymanych
dokumentów, według kolejności ich wpływu;
2) ilość i numery egzemplarzy każdego tytułu dokumentu;
3) numer i datę faktury, asygnaty lub pisma przewodniego, za którymi dokumenty przysłano.
4. Liczba porządkowa pozycji, o której mowa
w ust. 3 pkt 1, poprzedzona symbolem klauzuli tajności,
jest numerem ewidencyjnym wszystkich egzemplarzy
danego tytułu dokumentu.
5. Na okładce, stronie tytułowej każdego egzemplarza rejestrowanego dokumentu oraz nie zszytych z nim
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załącznikach odciska się pieczęć biblioteczną zawierającą
nazwę kancelarii lub pieczęć „Do pakietów” oraz wpisuje
numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 4.
6. Asygnaty, faktury i pisma przewodnie, za którymi przesłano dokumenty, o których mowa w ust. 1,
opatruje się numerem, pod którym zarejestrowano
w „Książce ewidencji wydawnictw” pierwszy wymieniony w nich materiał.
7. Dokumentację techniczną i standaryzacyjną
oraz gotowe materiały ﬁlmowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 i 5, ewidencjonuje się w oddzielnych
„Książkach ewidencji wydawnictw”. W razie otrzymywania niewielu tytułów w ciągu roku kalendarzowego,
ewidencję tych materiałów można prowadzić łącznie
z wydawnictwami i czasopismami wojskowymi.
8. Negatywy ﬁlmów oraz pozytywy zawierające
informacje niejawne ewidencjonuje się oddzielnie;
w razie dodatkowego wytwarzania pozytywów, rejestruje się je pod odrębną pozycją.
§ 17. 1. W „RWD” rejestruje się:
1) dokumenty służące do utrwalania informacji niejawnych:
a) zeszyty pracy, notatniki, mapy, arkusze papieru
przeznaczone do wykonywania dokumentów,
brudnopisów lub odręcznego wykonywania
czystopisów, druki meldunków i sprawozdań,
bloki szyfrogramów i telegramów,
b) kalki i taśmy maszynowe, taśmy karbonizowane
(jednorazowego użytku),
c) informatyczne nośniki danych;
2) wykazy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
3) urządzenia ewidencyjne wymienione w § 10 ust. 1
pkt 6, oraz § 35 ust. 2 pkt 2;
4) załączniki odłączone od pism przewodnich, nie
podlegające ewidencji w innych urządzeniach.
2. „RWD” służy ponadto do dokumentowania
faktu pobrania i zwrotu wydawanych przez kancelarię
wykonawcom:
1) dokumentów niejawnych zarejestrowanych w innych urządzeniach ewidencyjnych, jeżeli:
a) rubryka urządzenia ewidencyjnego, przeznaczona do pokwitowania dokumentu, została
całkowicie wykorzystana,
b) rodzaj dokumentu albo dekretacja sporządzona na nim wskazują, że będzie on udostępniany większej liczbie osób;
2) wydawnictw, dokumentacji technicznej i standaryzacyjnej, materiałów ﬁlmowych, map i innych
dokumentów zarejestrowanych w urządzeniach
ewidencyjnych, które nie mają rubryk przeznaczonych do kwitowania pobieranych i zwracanych dokumentów.
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3. „RWD” rejestruje się w „Skorowidzu RWD”:
1) imiennie dla wykonawców;
2) według numerów ewidencyjnych lub sygnatur,
jeżeli są prowadzone dla poszczególnych dokumentów albo wydawnictw.
4. Numerem ewidencyjnym „RWD” jest numer
porządkowy, pod którym został on zarejestrowany
w „Skorowidzu RWD”.
5. Numer ewidencyjny dokumentu zarejestrowanego w „RWD” składa się z nazwy urządzenia,
numeru, o którym mowa w ust. 4, łamanego przez
liczbę porządkową pozycji, pod którą wpisano do
RWD dokument, poprzedzoną symbolem jego klauzuli
tajności (np. RWD 10/Pf-8).
6. W przypadkach określonych w ust. 2, zapisy
rozpoczyna się od wpisania w kolumnie 4 „RWD”
numeru ewidencyjnego dokumentu lub sygnatury
wydawnictwa, bez wpisywania w kolumnie 2 numeru
porządkowego.
7. Na grzbietach oraz kartach bloków telegramów, szyfrogramów i innych materiałów zbroszurowanych zarejestrowanych w „RWD”, przeznaczonych
do wyrywania stron, wpisuje się numer ewidencyjny,
o którym mowa w ust. 5, łamany przez numer karty (np.
RWD 10/Pf-8/1, 2, 3 ...). Fakt wyrwania karty kierownik
kancelarii lub inna osoba dokonująca tej czynności
potwierdza na grzbiecie dokumentu podpisem oraz
odciskiem pieczęci.
8. Dokumenty zarejestrowane w „RWD”, po
zwróceniu ich do kancelarii, podlegają zniszczeniu
lub przerejestrowaniu do „RWD” innego wykonawcy
albo innego urządzenia ewidencyjnego.
9. W przypadku przerejestrowania materiału
niejawnego do „RWD” innego wykonawcy lub zaewidencjonowania w innym urządzeniu ewidencyjnym,
w dotychczasowej ewidencji dokonuje się adnotacji
o przerejestrowaniu dokumentu z wyszczególnieniem
nowego numeru ewidencyjnego.
10. „RWD” przeznaczony do rejestrowania dokumentacji służby dyżurnej zakłada się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje się w kancelarii,
a drugi stanowiący podstawę do przekazywania przez służbę materiałów niejawnych — w pomieszczeniu tej służby.
11. Po wykorzystaniu wszystkich pozycji w „RWD”,
dołącza się nową kartę zachowując poprzednio nadany
numer i ciągłość numeracji.
12. Rozliczony „RWD” wykonawcy, który ubył
z jednostki (komórki) organizacyjnej, po sprawdzeniu
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przez komisję powołaną do przeprowadzenia kontroli
rocznej stanu ochrony informacji niejawnych podlega
komisyjnemu zniszczeniu, nie wcześniej jednak niż
po upływie roku od daty jego rozliczenia. Do momentu zniszczenia rozliczony „RWD” przechowuje się
w kancelarii. Zniszczone „RWD” są wyszczególniane
w załączniku do protokołu z kontroli rocznej stanu
ochrony informacji niejawnych.
§ 18. 1. Do „Wykazu przesyłek nadanych” wpisuje
się przesyłki pocztowe przekazywane przewoźnikowi
lub adresatowi, jeżeli są dostarczane bezpośrednio
przez przedstawiciela nadawcy albo adresata.
2. „Wykazów przesyłek nadanych” nie ewidencjonuje się w żadnym urządzeniu ewidencyjnym. Wykazom
nadaje się kolejne numery, zaczynając numerowanie
w każdym roku kalendarzowym od liczby „1”.
3. Przewoźnik potwierdza przyjęcie przesyłek
do przekazania na dwóch egzemplarzach wykazu,
o którym mowa w ust. 1, zapisem liczbowym i słownym o ilości przyjętych przesyłek oraz uwierzytelnia
podpisem i odciskiem pieczęci „Do pakietów” lub
innej pieczęci służbowej przeznaczonej do pokwitowania nadania lub odbioru przesyłki, przy czym jeden
egzemplarz wykazu pozostaje w kancelarii nadawcy,
a drugi jest przeznaczony dla przewoźnika.
4. W przypadku przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, 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.
5. W przypadku przekazania przez kancelarię materiałów niejawnych bezpośrednio przedstawicielowi
adresata, upoważnionemu do odbioru tych materiałów
na podstawie pisemnego upoważnienia — potwierdza
on odbiór przesyłki podpisem i odciskiem pieczęci
„Do pakietów” na drugim egzemplarzu „Wykazu przesyłek nadanych”, przeznaczonym dla kancelarii nadawcy.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5,
wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej
adresata lub inną upoważnioną osobę, jednoznacznie
identyﬁkuje osobę upoważnioną do odbioru materiałów niejawnych oraz określa te materiały.
7. Jeżeli przesyłki są doręczane adresatowi przez
upoważnionego przedstawiciela nadawcy, kierownik
kancelarii sporządza „Wykaz przesyłek nadanych” w trzech
egzemplarzach, z których:
1) pierwszy, po pokwitowaniu przyjęcia przesyłki
przez kierownika kancelarii adresata, osoba doręczająca zwraca do kancelarii nadawcy;
2) drugi, osoba doręczająca przekazuje wraz z przesyłką kierownikowi kancelarii adresata;
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3) trzeci, zawierający pokwitowanie odbioru przesyłki
przez osobę doręczającą, przechowuje się w kancelarii nadawcy i niszczy bezpośrednio po otrzymaniu
egzemplarza, o którym mowa w pkt 1.
8. Kierownik kancelarii potwierdza przyjęcie
przesyłek od przewoźnika na dwóch egzemplarzach
„Wykazu przesyłek wydanych”, przy czym jeden egzemplarz wykazu pozostaje u przewoźnika, a drugi jest
przeznaczony dla kancelarii.
9. Kierownik kancelarii wpisuje w rubryce
„Uwagi” wykazu, o którym mowa w ust. 8, numery
ewidencyjne pod jakimi poszczególne przesyłki zostały
zarejestrowane w „Dzienniku korespondencji”.
10. Kancelaria przechowuje wykazy, o których,
mowa w ust. 1 i 8, w specjalnie przeznaczonych do
tego celu segregatorach; wykazy, po sprawdzeniu
przez komisję kontroli rocznej stanu ochrony informacji
niejawnych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
11. Szczegółowe zasady stosowania „Wykazu
przesyłek nadanych” oraz „Wykazu przesyłek wydanych”
określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania
i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
§ 19. 1. W „Książce doręczeń” rejestruje się fakt
doręczenia dokumentów do kancelarii adresata, stacjonującego w tej samej miejscowości, bezpośrednio
przez personel kancelarii nadawcy.
2. Kierownik kancelarii adresata potwierdza odbiór materiałów niejawnych podpisem w odpowiedniej rubryce „Książki doręczeń”, uwierzytelnionym
odciskiem pieczęci „Do pakietów”.
3. „Książkę doręczeń” prowadzi się do całkowitego wykorzystania, zaczynając numerowanie w każdym
roku kalendarzowym od liczby „1”.
4. „Książkę doręczeń” ewidencjonuje się w „RWD”
kierownika kancelarii.
5. „Książka doręczeń”, po sprawdzeniu przez
komisję kontroli rocznej stanu ochrony informacji
niejawnych, podlega komisyjnemu zniszczeniu.
§ 20. 1. „Kartę zapoznania się z dokumentem”
zakłada się i dołącza do dokumentu zawierającego
informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową,
z chwilą zarejestrowania go po raz pierwszy w „Dzienniku korespondencji” lub innym urządzeniu ewidencyjnym — z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
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dokumentów, dopuszcza się prowadzenie „Kart zapoznania się z dokumentem” w formie elektronicznej
zamiast papierowej. Przepisy ust. 3-9 stosuje się
odpowiednio.
3. W „Karcie zapoznania się z dokumentem”
dokumentuje się każdorazowe udostępnienie wykonawcom dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. Dokumentowanie w formie elektronicznej
udostępnienia dokumentu polega na potwierdzeniu
tej czynności wykonaniem dekretacji elektronicznej
przez wykonawcę dokumentu. Przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5. Fakt zapoznania się z dokumentem niejawnym
wchodzącym w skład zbioru dokumentów, rejestruje
się w „Karcie zapoznania się z dokumentem” wystawionej dla całego zbioru.
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4. Dokumenty wytworzone w niejawnych
systemach wymiany danych z Organizacją Traktatu
Północnoatlantyckiego, Unią Europejską lub systemach
uruchamianych na potrzeby działań koalicyjnych rejestruje
się w „DEWD”, ujętych w ewidencji kancelarii tajnej zagranicznej lub punktu obsługi dokumentów zagranicznych.
5. Zarejestrowanie dokumentu w „DEWD”
polega na wpisaniu pod kolejną pozycją dziennika
nazwy dokumentu, nazwiska wykonawcy i wykonawcy technicznego, ilości egzemplarzy oraz ilości stron
w pojedynczym egzemplarzu, przy czym liczba porządkowa pozycji, poprzedzona numerem ewidencyjnym
dziennika i symbolem klauzuli tajności dokumentu,
łamana przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego,
w którym wytworzono dokument jest jego numerem
ewidencyjnym (np. DEWD RTD Nr 8/09/Pf-25/10).

7. „Kart zapoznania się z dokumentem” nie
zakłada się dla kluczowych dokumentów kryptograﬁcznych, urządzeń ewidencyjnych, notatników oraz
brudnopisów dokumentów, o których mowa w ust. 1.

6. Dodatkowo wytworzony dokument zawierający informacje niejawne, w szczególności odpis,
kopię lub reprodukcję rejestruje się każdorazowo pod
odrębną pozycją „DEWD”. Wykonanie kopii, odpisu
lub reprodukcji wymaga pisemnej zgody kierownika
jednostki (komórki) organizacyjnej dysponującej
dokumentem lub upoważnionej przez niego osoby,
zamieszczonej na tym dokumencie.

8. „Kartę zapoznania się z dokumentem” przesyła się lub archiwizuje wraz z dokumentem, którego
dotyczy albo z protokołem jego zniszczenia.

7. „DEWD” prowadzi się do całkowitego wykorzystania jego kart, rozpoczynając każdego roku kalendarzowego numerowanie od liczby „1”.

9. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu
dokumentów i prowadzenia „Kart zapoznania się
z dokumentem” w formie elektronicznej zamiast
papierowej, zapewnia się możliwość wydrukowania
„Kart zapoznania się z dokumentem”, a wydruki traktuje się na zasadach równoważnych z dokumentami
papierowymi.

8. Wytworzone i ujęte w „DEWD” dokumenty
wykonawca rejestruje w urządzeniach ewidencyjnych
kancelarii, w terminie do 30 dni od daty ich wytworzenia.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do
teczek akt.

§ 21. 1. Wykonawcy techniczni, oﬁcerowie
bezpieczeństwa obszaru terminala niejawnych
systemów wymiany danych z Organizacją Traktatu
Północnoatlantyckiego, Unią Europejską lub systemów uruchamianych na potrzeby działań koalicyjnych
oraz osoby wyznaczone przez kierownika jednostki
(komórki) organizacyjnej wytwarzającej dokumenty
niejawne prowadzą „Dziennik ewidencji wykonanych
dokumentów”, zwany dalej „DEWD”, którego wzór
określa załącznik Nr 11 do zarządzenia.
2. „DEWD” służy do rejestrowania dokumentów
zawierających informacje niejawne, wytworzonych
w jednostce (komórce) organizacyjnej, w szczególności techniką odręczną, maszynopisania, komputerową,
kreślenia, powielania lub naświetlania.
3. Dla każdej techniki wytwarzania dokumentów
prowadzi się odrębny „DEWD”.

9. Zakończony „DEWD”, po sprawdzeniu przez
komisję powołaną do przeprowadzenia kontroli
rocznej stanu ochrony informacji niejawnych podlega
komisyjnemu zniszczeniu, nie wcześniej jednak niż po
upływie roku od daty jego zakończenia. Do momentu
zniszczenia zakończone „DEWD” przechowuje się
w kancelarii. Zniszczone „DEWD” są wyszczególniane
w załączniku do protokołu z kontroli rocznej stanu
ochrony informacji niejawnych.
§ 22. 1. Biblioteka przyjmuje, rejestruje, przechowuje, udostępnia i przekazuje wydawnictwa, czasopisma
wojskowe, dokumentację techniczną, a także gotowe
materiały ﬁlmowe zawierające informacje niejawne
oraz prowadzi następujące urządzenia ewidencyjne:
1) „Książkę ewidencji wydawnictw”, o której mowa
w § 10 ust. 1 pkt 3;
2) „Kartotekę”, z zastrzeżeniem ust. 2, w skład której
wchodzą:
a) „Skorowidz kart czytelnika”, zwany dalej „Skorowidzem”, którego wzór określa załącznik
Nr 12 do zarządzenia,
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b) „Karta czytelnika”, której wzór określa załącznik
Nr 13 do zarządzenia,
c) „Karta wydawnictwa”, której wzór określa załącznik Nr 14 do zarządzenia;
3) „Kartę zapoznania się z dokumentem”, o której
mowa w § 10 ust. 1 pkt 7.
2. Urządzeń ewidencyjnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 nie prowadzą biblioteki wyposażone
w systemy informatycznej obsługi biblioteki.
3. Urządzenia ewidencyjne wyszczególnione
w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kancelaria jednostki organizacyjnej rejestruje w „Rejestrze dokumentacji”, natomiast
wykazy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 — w „RWD”
kierownika biblioteki.
4. „Kartę czytelnika” rejestruje się w „Skorowidzu” zgodnie z układem alfabetycznym.
5. Numerem ewidencyjnym karty czytelnika jest
numer porządkowy, pod którym karta została zaewidencjonowana w „Skorowidzu”.
6. „Karta czytelnika” służy do dokumentowania faktu
pobrania i zwrotu wydawanych przez bibliotekę wykonawcom materiałów niejawnych, o których mowa w ust. 1.
7. W „Karcie wydawnictwa” dokumentuje się obieg
materiałów niejawnych wydawanych przez bibliotekę.
Karta pozwala na ustalenie ilości i numerów egzemplarzy
wydawnictw pozostających w bibliotece oraz wypożyczonych, a także nazwisk osób, które je pobrały.
8. W bibliotekach, o których mowa w ust. 2, obieg
materiałów niejawnych dokumentuje system informatycznej obsługi biblioteki. System ten powinien
zapewniać możliwość przeglądania kont czytelników
oraz kartotek egzemplarzy, uwzględniających historię
wypożyczeń. Operacje pobrania i zwrotu materiałów
niejawnych dokumentuje się w postaci wydruków
pokwitowań (rewersów).
9. Pokwitowania (rewersy), o których mowa
w ust. 8, powinny zawierać:
1) nazwę operacji (wypożyczenie lub zwrot);
2) datę przeprowadzenia operacji;
3) numer biblioteczny, numer egzemplarza oraz nazwę lub tytuł materiału niejawnego;
4) nazwisko i imię osoby, która materiał pobrała lub zdała;
5) miejsce na podpis wykonawcy lub pracownika
biblioteki.
10. Do urządzeń ewidencyjnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3 przepisy § 12 ust. 4-8 oraz § 16 i 20
stosuje się odpowiednio.
§ 23. 1. Kancelaria mobilizacyjna przyjmuje,
rejestruje, przechowuje i udostępnia dokumenty
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planowania mobilizacyjnego, operacyjnego lub gotowości bojowej oraz prowadzi następujące urządzenia
ewidencyjne:
1) „Dziennik korespondencji”, o którym mowa w § 10
ust. 1 pkt 2;
2) „Kartę zapoznania się z dokumentem”, o której
mowa w § 10 ust. 1 pkt 7;
3) „DEWD”, o którym mowa w § 21 ust. 1.
2. Urządzenia ewidencyjne wymienione w ust. 1
pkt 1 i 3 rejestruje się w „Rejestrze dokumentacji”
kancelarii jednostki organizacyjnej, natomiast wykazy,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 — w „RWD” kierownika kancelarii mobilizacyjnej.
3. „Dziennik korespondencji” przeznaczony do
rejestrowania dokumentów planowania mobilizacyjnego, operacyjnego i gotowości bojowej prowadzi się
zachowując ciągłość zapisów przez okres obowiązywania planu mobilizacyjnego.
4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3,
zostały wykonane w ilości większej niż jeden egzemplarz,
wówczas każdy z tych egzemplarzy, a także załączniki do
nich rejestruje się pod odrębną pozycją „Dziennika”.
5. Dokumenty planowania mobilizacyjnego,
operacyjnego i gotowości bojowej przekazuje się poza
jednostkę organizacyjną wyłącznie za pośrednictwem
kancelarii.
6. Do urządzeń ewidencyjnych, o których mowa
w ust. 1 przepisy § 12 ust. 4-7 oraz § 14, 20 i 21 stosuje
się odpowiednio.
§ 24. 1. Kancelaria oraz biblioteka przekazują
materiały zawierające informacje niejawne oznaczone
klauzulą „Poufne” lub stanowiące tajemnicę państwową wyłącznie wykonawcom posiadającym stosowne
poświadczenia bezpieczeństwa albo pisemną zgodę
osoby wymienionej w art. 49 ustawy, których pomieszczenia są zlokalizowane w streﬁe bezpieczeństwa,
w obrębie jednej strefy administracyjnej i wyposażone w urządzenia do przechowywania dokumentów,
o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 1, za pokwitowaniem
w „Dzienniku korespondencji” lub innym urządzeniu
ewidencyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kierownik kancelarii udostępnia lub przekazuje
materiały niejawne osobom, o których mowa w ust. 1
na podstawie zamieszczonej na materiale dekretacji
kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej albo osoby upoważnionej przez kierownika jednostki (komórki)
organizacyjnej do dekretowania dokumentów — z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
3. Urządzenia do przechowywania dokumentów,
o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jednego wykonawcę, chyba
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że konstrukcja urządzenia pozwala na ﬁzyczne oddzielenie posiadanych przez wykonawców dokumentów
i zamknięcie ich w odrębnych skrytkach.
4. Za zgodą kierownika jednostki (komórki)
organizacyjnej, zezwala się na wydawanie materiałów
niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub „Tajne”
wykonawcom nie posiadającym urządzeń, o których
mowa w § 6 ust. 9 pkt 1, jeżeli spełniają oni pozostałe
warunki określone w ust. 1.
5. Wykonawca, któremu udostępniono materiały niejawne na zasadach określonych w ust. 4, ma
obowiązek zachowania środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do tych materiałów osobom
nieuprawnionym oraz zwrócić je do kancelarii lub
biblioteki przed zakończeniem dnia pracy.
6. Wykonawcom, których pomieszczenia służbowe znajdują się w streﬁe administracyjnej, materiały
niejawne oznaczone klauzulą „Poufne” oraz stanowiące
tajemnicę państwową udostępnia się w pomieszczeniu
lub części kancelarii albo biblioteki przeznaczonym do
zapoznawania się z materiałami niejawnymi, o którym
mowa w § 6 ust. 4 pkt 3.
7. Dokumenty planowania mobilizacyjnego,
operacyjnego i gotowości bojowej udostępnia się
w pomieszczeniu kancelarii mobilizacyjnej (kancelarii
tajnej), o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3.
8. Dokumenty planowania mobilizacyjnego, za
pisemną zgodą kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, można wydać poza kancelarię mobilizacyjną
(kancelarię tajną) w przypadku ćwiczeń, treningów
oraz kierowania mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek lub w celu ich aktualizacji przez wykonawców.
9. Wykonawcy przechowujący materiały niejawne w pomieszczeniach służbowych, przed udaniem
się na urlop, szkolenie lub w podróż służbową mają
obowiązek zdania do kancelarii lub przekazania osobie zastępującej materiałów niezbędnych do bieżącej
działalności jednostki (komórki) organizacyjnej.
10. Przesyłki opatrzone adnotacją „Pilne” kancelaria przekazuje adresatom bezzwłocznie, wpisując
w rubryce „Uwagi” urządzenia ewidencyjnego datę
i godzinę doręczenia.
11. Udostępnianie wykonawcom materiałów
niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” odbywa się na zasadach określonych przez kierownika
jednostki organizacyjnej.
12. Pobranie z kancelarii lub biblioteki materiałów niejawnych wykonawca odnotowuje w prowadzonym przez siebie „Dzienniku wykonawcy”, którego
wzór określa załącznik Nr 15 do zarządzenia.
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13. Przekazywanie dokumentów niejawnych
poza jednostkę (komórkę) organizacyjną odbywa się
wyłącznie przez kancelarię, a w przypadku materiałów
kryptograﬁcznych przez kancelarie kryptograﬁczne i za
zgodą kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej
lub osoby przez niego upoważnionej. Zasada ta nie
dotyczy szyfrogramów.
14. Dokumenty zawierające informacje niejawne
stanowiące tajemnicę państwową mogą być przekazywane pomiędzy wykonawcami z tej samej jednostki
(komórki) organizacyjnej wyłącznie za pośrednictwem
kancelarii.
15. Zezwala się na czasowe przekazywanie
dokumentów niejawnych, zawierających informacje
stanowiące tajemnicę służbową, pomiędzy wykonawcami z tej samej jednostki (komórki) organizacyjnej,
za pokwitowaniem w „Dzienniku wykonawcy”,
o którym mowa w ust. 12.
16. Szyfrogramy wychodzące przekazywane są
bezpośrednio przez nadawcę do stacji kryptograﬁcznej
(szyfrowej) a szyfrogramy wchodzące przekazywane
są przez personel stacji kryptograﬁcznej bezpośrednio
adresatowi. Szyfrogramy po nadaniu (wykorzystaniu)
przekazywane są do kancelarii tajnej lub kancelarii
kryptograﬁcznej zgodnie z decyzją kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej gdzie podlegają ewidencji
w „Dzienniku korespondencji”, według zasad określonych w § 14. Dodatkowo w kolumnie 15 umieszcza
się napis „Szyfrogram”. Fakt przyjęcia szyfrogramu
w kancelarii potwierdza się w kolumnie 14 „Dziennika
ewidencji szyfrogramów” poprzez wpisanie numeru
ewidencyjnego, pod którym zarejestrowano szyfrogram, odciskiem pieczęci „Do pakietów” i czytelnym
podpisem kierownika kancelarii (zastępcy kierownika
lub kancelisty).
17. Korespondencja niejawna wchodząca i wychodząca obsługiwana przez ekspedycję telefaksową
przekazywana jest za pośrednictwem kancelarii tajnej,
gdzie podlega ewidencji w „Dzienniku korespondencji” według zasad określonych w § 14. Dodatkowo,
w kolumnie 15 „Dziennika korespondencji” umieszcza się napis „Fax”. Fakt przyjęcia faksu w kancelarii
potwierdza się w „Dzienniku ewidencji faksów”
prowadzonym przez ekspedycję telefaksową. W przypadku faksu niejawnego, który jest eksploatowany
w kancelarii nie prowadzi się dodatkowo „Dziennika
ewidencji faksów”. W takim przypadku w kolumnie 15
„Dziennika korespondencji” umieszcza się dodatkowo zapis o godzinie wysłania (odebrania) faksu oraz
danych nadawcy (odbiorcy) faksu.
§ 25. 1. Dokumenty ostatecznie załatwionych spraw,
zawierające informacje niejawne, otrzymane i wytworzone
w jednostce (komórce) organizacyjnej podlegają:
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1) skompletowaniu w teczki akt, jeżeli stanowią materiały archiwalne lub posiadają wartość praktyczną dla
jednostki (komórki) organizacyjnej, w sposób określony w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 43;
2) zwrotowi do nadawcy, jeżeli określił on taki sposób postępowania z przesłanymi materiałami;
3) bieżącemu niszczeniu.
2. Dokumenty oraz zbiory dokumentów dotyczące spraw ostatecznie załatwionych, przechowuje
się w kancelarii przez okres nie dłuższy niż 5 lat, a po
upływie tego czasu przekazuje się do archiwum lub
składnicy akt.
3. W jednostkach organizacyjnych nie posiadających archiwum ani składnicy akt, materiały, o których
mowa w ust. 2, przechowuje się w kancelarii tajnej lub
innym pomieszczeniu, zapewniającym ich ochronę
odpowiednio do przyznanej klauzuli tajności, przez
okres oznaczony w rzeczowym wykazie akt.
§ 26. 1. Dokumenty niejawne nie będące materiałami archiwalnymi i nie posiadające wartości
praktycznej dla jednostki (komórki) organizacyjnej,
które nie zostały wszyte do teczek akt oraz nieaktualne
dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 1 i § 18 ust. 1
podlegają niszczeniu — z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku funkcjonowania w jednostce
(komórce) organizacyjnej elektronicznego obiegu dokumentów, dokumenty przechowywane w komputerowych bazach dokumentów nie podlegają niszczeniu.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, zakwaliﬁkowane do zniszczenia, niszczą odpowiednio:
1) co najmniej trzyosobowa komisja, powoływana
okresowo przez kierownika jednostki organizacyjnej lub komisja dokonująca kontroli rocznej
stanu ochrony informacji niejawnych;
2) wykonawca i odpowiednio kierownik kancelarii,
zastępca kierownika kancelarii lub kancelista;
3) wykonawca i wykonawca techniczny.
4. Komisyjnemu niszczeniu podlegają:
1) dokumenty zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową;
2) dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 1, zawierające informacje niejawne;
3) dokumenty planowania mobilizacyjnego, operacyjnego i gotowości bojowej zawierające informacje niejawne.
5. Niszczenie dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową,
nie wymienionych w ust. 4, odbywa się w obecności
osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, a fakt
zniszczenia dokumentuje się w rubryce „Uwagi” urządzenia ewidencyjnego adnotacją o treści: „Zniszczono
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dnia …”, potwierdzoną wpisaniem daty i czytelnymi
podpisami osób niszczących dokumenty.
6. Komisyjne zniszczenie dokumentów dokumentuje się w protokole zniszczenia, którego wzór
określa załącznik Nr 16 do zarządzenia.
7. Protokół zniszczenia stanowi dla kierownika
kancelarii, biblioteki, kancelarii kryptograﬁcznej
lub kancelarii mobilizacyjnej podstawę do zdjęcia
z ewidencji wyszczególnionych w nim dokumentów,
poprzez naniesienie w rubryce „Uwagi” odpowiedniego
urządzenia ewidencyjnego adnotacji o treści: „protokół
zniszczenia Nr wch. … z dnia …, poz. Nr …” oraz uwierzytelnienie adnotacji wpisaniem daty i podpisem.
§ 27. Dokument uważa się za ostatecznie zniszczony, jeżeli został pocięty w urządzeniu, o którym
mowa w § 6 ust. 9 pkt 5, lub zmielony na miał papierowy,
lub spalony w piecu lub rozpuszczony w kadziach z ługiem w zakładach papierniczych pod nadzorem osób,
o których mowa w § 26 ust. 3.
§ 28. 1. Jeżeli w jednostce (komórce) organizacyjnej, z przyczyn technicznych, ostateczne zniszczenie
materiałów niejawnych, o których mowa w § 26 ust. 4
i 5 jest niemożliwe, niszczy się je wstępnie przez kilkakrotne przedarcie, przy czym wstępnego zniszczenia
dokonuje odpowiednio kierownik kancelarii, biblioteki, kierownik kancelarii kryptograﬁcznej lub kierownik
kancelarii mobilizacyjnej, pod nadzorem członków
komisji albo wykonawcy.
2. Wstępnie zniszczone dokumenty, do chwili ich
przekazania do wytypowanej jednostki organizacyjnej
lub wyspecjalizowanego zakładu, w celu ostatecznego
zniszczenia, przechowuje się w workach lub pojemnikach odpowiednio w: kancelarii, bibliotece, kancelarii
mobilizacyjnej albo innym pomieszczeniu jednostki
(komórki) organizacyjnej zabezpieczonym jak kancelaria. Worki i pojemniki, w których przechowywane
są materiały niejawne, o których mowa w § 26 ust. 4,
podlegają oplombowaniu przez przewodniczącego
komisji.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nadzorujące
niszczenie dokumentów niejawnych, zapewniają
zachowanie warunków uniemożliwiających wgląd do
nich osobom nieupoważnionym.
4. Zabrania się wywożenia częściowo zniszczonych dokumentów niejawnych oraz kopert i innych
opakowań, w których otrzymano dokumenty niejawne, na wysypiska śmieci.
§ 29. 1.W razie likwidacji (rozformowania) jednostki
(komórki) organizacyjnej przeprowadza się postępowanie likwidacyjne dokumentów niejawnych poprzez:
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1) wyznaczenie komisji, w celu sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych użytku
bieżącego, teczek akt, wydawnictw oraz pieczęci
i stempli posiadanych przez jednostkę (komórkę)
organizacyjną;
2) przekazanie materiałów archiwalnych i pozostałych dokumentów niejawnych w trybie określonym
w zarządzeniu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1;
3) zwrot wydawnictw wojskowych, wojskowych map
topograﬁcznych oraz pieczęci i stempli do jednostki organizacyjnej, z której zostały przysłane;
4) zagospodarowanie materiałów kryptograﬁcznych
według decyzji kancelarii kryptograﬁcznej szczebla nadrzędnego.
2. Kierownik kancelarii oraz kancelarii kryptograﬁcznej likwidowanej jednostki organizacyjnej
może być przeniesiony na inne stanowisko służbowe
z chwilą całkowitego rozliczenia i przekazania dokumentów niejawnych pozostających na ewidencji
jednostki organizacyjnej.
§ 30. Sposoby i procedury niszczenia informatycznych nośników danych oraz informacji utrwalonych na tych nośnikach określają odrębne przepisy.

Rozdział 6
Organizacja pracy kancelarii i kancelarii
kryptograﬁcznych, ich ochrona oraz obieg
dokumentów podczas ćwiczeń, wojny, a także
w czasie realizacji zadań poza granicami kraju
§ 31. 1. Środki ochrony ﬁzycznej, określone w rozdziale 3, stosuje się również w czasie ćwiczeń oraz podczas realizacji zadań poza granicami kraju, o ile przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Kancelaria prowadzi, zgodnie z rozkazem
dziennym lub decyzją kierownika jednostki (komórki)
organizacyjnej i na bieżąco uaktualnia, wykaz dokumentów zawierających informacje niejawne, przeznaczonych do zabrania w razie ogłoszenia alarmu
bojowego, przy czym wykaz ten powinien zawierać
wyłącznie dokumenty niezbędne do prowadzenia
działań bojowych lub do przeprowadzenia ćwiczenia.
§ 32. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia niezbędne siły i środki do przewozu wyposażenia
kancelarii i jej dokumentacji podczas ćwiczeń lub
w warunkach bojowych.
§ 33. 1. W jednostce organizacyjnej na czas ćwiczeń organizuje się kancelarię ćwiczebną.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej określa
w rozkazie dziennym lub decyzji rejon rozmieszczenia
kancelarii ćwiczebnej oraz wyznacza:
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1) kierownika kancelarii ćwiczebnej — spośród personelu kancelarii lub innego żołnierza zawodowego albo pracownika spełniającego warunki
określone w § 3 ust. 12;
2) kancelistów.
3. Liczba kancelistów w kancelarii ćwiczebnej
powinna zapewnić ciągłość pracy kancelarii.
4. Na kancelistę można wyznaczyć żołnierza
rezerwy, który spełnia warunki określone w § 3 ust. 12.
§ 34. 1. Kancelarię ćwiczebną organizuje się:
1) na bazie etatowej kancelarii, pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z przepisami Rozdziału 3,
innego pomieszczenia przy zachowaniu warunków zachodzących w pkt. 2 lit. a, b, c, d — jeżeli
ćwiczenia odbywają się w miejscu stałej dyslokacji;
2) w oddzielnych samochodach, budowlach, schronach lub kontenerach, rozmieszczonych w rejonie
stanowiska dowodzenia, jak najbliżej „Centrum
Dowodzenia” — jeżeli ćwiczenia odbywają się
w warunkach polowych, przy czym:
a) obszar wokół kancelarii powinien być ogrodzony i posiadać nie więcej niż jedno strzeżone wejście,
b) w kancelarii przez cały czas powinien przebywać personel,
c) materiały niejawne powinny być przechowywane w szafach lub skrzyniach metalowych,
d) kancelaria powinna mieć zapewnioną całodobową ochronę na czas ćwiczeń;
3) w przypadku organizacji kancelarii ćwiczebnej
w specjalistycznych, certyﬁkowanych kontenerach
nie stosuje się wymagań wynikających z pkt 2 lit. b i c.
2. Zasady rozmieszczania i zabezpieczenia
kancelarii, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio dla kancelarii wojennych.
§ 35. 1. Kancelaria ćwiczebna rejestruje dokumenty niejawne na zasadach określonych w rozdziale 5,
w specjalnie założonych na czas ćwiczeń oddzielnych
urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w § 10
ust. 1 pkt 2, 4-7 oraz § 21 ust. 1, z tym, że na dokumentach ćwiczebnych przed klauzulą tajności umieszcza
się kryptonim ćwiczenia lub jeżeli ćwiczenie takiego
kryptonimu nie posiada, wyraz „ĆWICZEBNE”.
2. Urządzania ewidencyjne kancelarii ćwiczebnej
rejestruje się:
1) „Dziennik korespondencji” „ Skorowidz RWD”
i „DEWD”, o których mowa, odpowiednio, w § 10
ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b oraz § 21 ust. 1 — w „Rejestrze dokumentacji” etatowej kancelarii jednostki
organizacyjnej;
2) „Książkę doręczeń”, o której mowa w § 10 ust. 1
pkt 6 — w oddzielnym „RWD” kancelarii etatowej,

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

— 394 —

stanowiącym rejestr urządzeń ewidencyjnych kancelarii ćwiczebnej.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 2:
1) wykorzystuje się w kolejnych ćwiczeniach, aż do
całkowitego zapisania wszystkich stron;
2) wypełnia się zapisami ewidencyjnymi od nowa
dla każdego ćwiczenia, rozpoczynając zapis od
liczby „1”, po wpisaniu kryptonimu lub nazwy
ćwiczenia.
§ 36. Po zakończeniu ćwiczeń kierownik kancelarii ćwiczebnej:
1) przed opuszczeniem rejonu ćwiczenia sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów
i materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym wykazanym w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ćwiczebnej oraz składa meldunek
kierownikowi ćwiczenia o rezultacie czynności
sprawdzających;
2) po powrocie do rejonu stałego zakwaterowania
jednostki (komórki) organizacyjnej, nie później
jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia
ćwiczenia:
a) kompletuje dokumenty otrzymane i wytworzone w czasie ćwiczenia, stanowiące wartość
archiwalną lub szkoleniową, do teczki przedmiotowej (zgodnie z rzeczowym wykazem akt)
zawierającej całość dokumentacji za dane ćwiczenie,
b) wydziela, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, dokumenty przeznaczone do zniszczenia, nie przedstawiające
wartości archiwalnej ani szkoleniowej,
c) dokonuje adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ćwiczebnej o wszyciu dokumentów do teczek akt lub ich zniszczeniu,
d) dokonuje w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych na czas ćwiczenia adnotacji informującej o pozycji zapisu, na której zakończono
ewidencję dokumentów ćwiczebnych, potwierdzając tę adnotację podpisem i wpisując datę
sporządzenia adnotacji,
e) rozlicza się z dokumentów, urządzeń ewidencyjnych oraz pieczęci zabranych na ćwiczenia.
§ 37. 1. Przygotowanie kancelarii do działania na
czas wojny podejmuje kierownik kancelarii zgodnie
z rozkazem dziennym lub decyzją kierownika jednostki
(komórki) organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, a w szczególności:
1) w okresie pokoju:
a) kompletuje w skrzyniach metalowych dokumentację, urządzenia ewidencyjne, materiały
pomocnicze, przewidziane do zabrania przez
kancelarię po ogłoszeniu wyższych stanów
gotowości bojowej,
b) aktualizuje zapisy ewidencyjne dotyczące dokumentacji, o której mowa w lit. a, w zakresie
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zmian w tej dokumentacji, wprowadzonych
przez kierowników właściwych komórek pozostających w strukturze jednostek (komórek)
organizacyjnych,
c) prowadzi ewidencję materiałów zawierających
informacje niejawne, wypożyczonych z kancelarii, a ujętych w wykazie, o którym mowa w § 31
ust. 2,
d) określa zadania realizowane przez personel
kancelarii po ogłoszeniu wyższych stanów gotowości bojowej oraz podczas działania kancelarii w warunkach bojowych;
2) w czasie osiągania wyższych stanów gotowości
bojowej:
a) zapewnia sprawne załadowanie na przydzielone środki transportu skrzyń z materiałami,
o których mowa w pkt 1 lit. a, oraz sprzętu
umożliwiającego natychmiastowe rozwinięcie
i funkcjonowanie kancelarii wojennej,
b) zamyka i opieczętowuje urządzenia do przechowywania dokumentów, o których mowa
w § 6 ust. 9 pkt 1 i pomieszczenia kancelarii,
przekazuje służbie dyżurnej klucze oraz wykaz
zabieranych dokumentów niejawnych i urządzeń ewidencyjnych,
c) zapewnia rozwinięcie oraz przygotowanie kancelarii wojennej do pracy w wyznaczonym
rejonie.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się,
jeżeli jednostka (komórka) organizacyjna nie opuszcza
miejsca stałego zakwaterowania.
3. Liczbę kancelarii wojennych oraz ich wewnętrzną strukturę określają etaty czasu „W” poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Kancelarię jednostki organizacyjnej biorącej
udział w misji organizacji międzynarodowej organizuje się na zasadach obowiązujących dla kancelarii
wojennej.
§ 38. 1. Kancelaria wojenna jednostki organizacyjnej
rejestruje dokumenty zawierające informacje niejawne
na zasadach określonych w rozdziale 5, w urządzeniach
ewidencyjnych wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1-2 i 4-7
oraz § 21 ust. 1.
2. Kancelaria wojenna oprócz urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, może prowadzić
inne urządzenia określone:
1) w przepisach obowiązujących na czas wojny;
2) przez kierownika jednostki organizacyjnej;
3) przez dowódcę międzynarodowych sił biorących
udział w misji organizacji międzynarodowej.
3. Kierownik kancelarii wojennej wykonuje
czynności zapewniające:
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1) pełną ewidencję stanu dokumentów i innych materiałów wytworzonych, otrzymanych, przekazanych i utraconych przez jednostkę (komórkę)
organizacyjną oraz ich obiegu;
2) odtworzenie stanu faktycznego dokumentów
znajdujących się w jednostce (komórce) organizacyjnej.
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4. Przesyłanie materiałów kryptograﬁcznych pomiędzy kancelariami kryptograﬁcznymi w czasie realizacji zadań poza granicami kraju realizowane jest poprzez
Wojskową Służbę Kurierską Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 7

§ 39. 1. Kancelaria wojenna przesyła wojskowe
przesyłki pocztowe za pośrednictwem poczty polowej.

Zasady organizacji, funkcjonowania
i zabezpieczenia ekspedycji telefaksowych

2. Kancelaria jednostki organizacyjnej biorąca
udział w misji organizacji międzynarodowej przesyła
wojskowe przesyłki pocztowe:
1) do kraju — za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub kurierów wojskowej poczty kurierskiej;
2) pomiędzy jednostkami międzynarodowymi — za
pośrednictwem poczty zorganizowanej przez dowódcę sił międzynarodowych biorących udział
w misji.

§ 42. 1. Przy organizacji ekspedycji telefaksowych przepisy rozdziału 3 — środki ochrony ﬁzycznej,
z wyłączeniem § 6 ust 4, stosuje się odpowiednio.

§ 40. 1. Akta wytworzone i zdobyte w czasie działań bojowych kompletuje się na zasadach określonych
w przepisach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1.

§ 43. 1. Przesyłanie dokumentów niejawnych
przez ekspedycje telefaksowe może odbywać się
wyłącznie w kierunkach łączności umożliwiających
dokonanie potwierdzenia otrzymania dokumentu.

2. Kierownik kancelarii wojennej niszczy wyłącznie brudnopisy dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie groźby opanowania kancelarii wojennej przez nieprzyjaciela kierownik kancelarii, na rozkaz
kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej lub
osoby przez niego upoważnionej, niszczy za pomocą
środków szybko niszczących dokumenty niejawne,
przy czym w pierwszej kolejności należy niszczyć
dokumenty planowania operacyjnego, dowodzenia,
materiały kryptograﬁczne oraz inne materiały zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą „Ściśle
tajne”.

2. Ekspedycje telefaksowe powinny być
rozmieszczone, w miarę możliwości, w zespołach
pomieszczeń składających się z dwóch pomieszczeń,
z przeznaczeniem na:
1) pomieszczenie pracy urządzeń łączności;
2) pomieszczenie do przyjmowania interesantów.

2. Zabrania się przesyłania dokumentów niejawnych przez urządzenia łączności ustawione w trybie
automatycznego odbioru.
§ 44. Szczegółowe obowiązki kierownika ekspedycji telefaksowej określa szef komórki właściwej
do łączności faksowej w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony.
§ 45. Ekspedycja telefaksowa może obsługiwać
inne jednostki (komórki) organizacyjne dyslokowane
w tej samej streﬁe administracyjnej.

4. W sytuacjach zagrożenia, gdy kontakt z osobami, o których mowa w ust. 3, jest niemożliwy, decyzję o zniszczeniu dokumentów podejmuje kierownik
kancelarii.

§ 46. 1. Ekspedycja telefaksowa rejestruje, przekazuje i wysyła — poprzez techniczne środki łączności
— dokumenty zawierające informacje niejawne oraz
prowadzi następujące urządzenia ewidencyjne:

§ 41. 1. Kancelarie kryptograﬁczne na czas
ćwiczeń, wojny oraz w czasie realizacji zadań poza
granicami kraju organizuje się na stanowiskach dowodzenia w certyﬁkowanych kontenerach na bazie etatowego personelu kancelarii kryptograﬁcznej jednostki
organizacyjnej.

1) „Dziennik ewidencji dokumentów przekazywanych przez techniczne środki łączności”, którego
wzór określa załącznik Nr 20 do zarządzenia;
2) „Książkę doręczeń przesyłek miejscowych”, której
wzór określa załącznik Nr 9 do zarządzenia.

2. Kancelaria kryptograﬁczna powinna mieć
zapewnioną całodobową ochronę.
3. Przesyłanie materiałów kryptograﬁcznych
pomiędzy kancelariami kryptograﬁcznymi w czasie
ćwiczeń, wojny lub realizacji zadań poza granicami
kraju realizowane jest poprzez kurierów krypto.

2. Urządzenia ewidencyjne ekspedycji telefaksowej rejestruje się odpowiednio:
1) „Dziennik ewidencji dokumentów przekazywanych przez techniczne środki łączności” —
w „Rejestrze dokumentacji” etatowej kancelarii
jednostki organizacyjnej;
2) „Książkę doręczeń przesyłek miejscowych” —
w RWD pracownika ekspedycji.
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§ 47. 1. W „Dzienniku ewidencji dokumentów
przekazywanych przez techniczne środki łączności”
rejestruje się dokumenty niejawne otrzymywane i wysyłane (wchodzące i wychodzące), poprzez techniczne
środki łączności.
2. Dopuszcza się rejestrowanie w jednym „Dzienniku ewidencji faksów” dokumentów otrzymywanych
i wysyłanych.
3. „Dziennik ewidencji dokumentów przekazywanych przez techniczne środki łączności „prowadzi
się do całkowitego wykorzystania jego kart, rozpoczynając każdego roku kalendarzowego numerowanie od
liczby 1”.
4. Po wykorzystaniu wszystkich stron „Dziennika
ewidencji faksów”, zakłada się następny tom i zachowuje ciągłość dotychczasowej numeracji.
5. Zarejestrowanie korespondencji polega na:
1) opatrzeniu pierwszej strony dokumentu pieczęcią
wpływu ekspedycji telefaksowej;
2) wpisaniu w kolejnej pozycji „Dziennika ewidencji
faksów”:
a) numeru porządkowego, poprzedzonego właściwym symbolem klauzuli tajności, który jest
jednocześnie numerem ekspedycyjnym dokumentu,
b) danych ewidencyjnych dokumentu, nadanych
przez nadawcę (numer wychodzący i data),
c) nazwy instytucji nadawcy dokumentu,
d) opisu treści dokumentu,
e) ilości stron wraz z załącznikami,
f) daty i godziny otrzymania dokumentu,
g) imienia i nazwiska osoby otrzymującej dokument;
3) wpisaniu na dokumencie, w odpowiednich polach odcisku pieczęci ekspedycji telefaksowej,
daty i godziny zarejestrowania dokumentu, zgodnie z zapisem w „Dzienniku ewidencji faksów”;
4) wpisaniu na odwrocie pierwszej strony dokumentu
imienia i nazwiska osoby otrzymującej dokument
do nadania lub imienia i nazwiska osoby potwierdzającej otrzymanie dokumentu po nadaniu, zgodnie z zapisem w „Dzienniku ewidencji faksów”.
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8. W przypadku zauważenia nieprawidłowości,
kierownik ekspedycji telefaksowej odmawia przyjęcia
przesyłki do ekspedycji telefaksowej powiadamiając
o tym pełnomocnika ochrony.
§ 48. 1. Po zakończeniu pracy kierownik ekspedycji telefaksowej lub wyznaczeni przez nich pracownicy,
zamykają i zabezpieczają urządzenia do przechowywania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczają
pomieszczenia służbowe.
2. Zasady zdawania, przechowywania i wydawania kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych i urządzeń, o których mowa w ust. 1, określa
plan ochrony jednostki organizacyjnej.
3. Klucze zapasowe, kody dostępu oraz kody
systemu alarmowego do pomieszczeń ekspedycji
telefaksowej a także znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń do przechowywania dokumentów,
zapisane na formularzu, umieszczone w odpowiednio
oznaczonych i zabezpieczonych kopertach, przechowuje pełnomocnik ochrony lub wyznaczona przez
niego osoba. Wzór formularza określa załącznik Nr 3
do zarządzenia.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 49. Pomieszczenia kancelarii tajnych zagranicznych i punktów obsługi dokumentów zagranicznych
oraz kancelarii kryptograﬁcznych podlegają certyﬁkacji na zasadach określonych w przepisach o trybie
akredytacji bezpieczeństwa ﬁzycznego i technicznego
pomieszczeń specjalnych.
§ 50. Obowiązek uzyskania zgody Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o której mowa w § 3 ust. 4
dotyczy przypadków, w których kancelaria jednostki
organizacyjnej rozpoczyna obsługę innej jednostki
organizacyjnej po dniu wejścia w życie zarządzenia.

7. Przy przyjmowaniu przesyłek do ekspedycji
telefaksowej sprawdza się:

§ 51. 1. Traci moc zarządzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie,
przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów
niejawnych, stosowania środków ochrony ﬁzycznej
oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON Nr 21,
poz. 203), zwane dalej „zarządzeniem Nr 25/MON” —
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

1) prawidłowość adresu;
2) zgodność odcisków pieczęci z nazwą nadawcy;
3) zgodność numerów na dokumencie z numerami
wyszczególnionymi w „Książce doręczeń”.

2. Zezwala się na prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w zarządzeniu Nr 25/MON,
do wyczerpania zapasów formularzy, nie dłużej jednak
niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

6. Zabrania się przesyłania za pośrednictwem
ekspedycji telefaksowej korespondencji opatrzonej
adnotacją „Do rąk własnych”.
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3. Do czasu wyposażenia jednostek organizacyjnych w urządzenia do niszczenia dokumentów spełniających wymagania techniczne, o których mowa w § 6
ust. 9 pkt 5, dopuszcza się wykorzystywanie obecnie
eksploatowanych urządzeń, nie dłużej jednak niż do
dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Zezwala się na stosowanie urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych, którym wydano
certyﬁkaty lub świadectwa kwaliﬁkacyjne zgodnie
z wymaganiami zawartymi w:
1) Zarządzeniu Nr 25/MON;
2) Zarządzeniu Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad organizacji kancelarii tajnych,

Poz. 49

stosowania środków ochrony ﬁzycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON Nr 15,
poz. 149 z późn. zm.);
3) Dyrektywie bezpieczeństwa AD 70-1.
§ 52. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1

Lp.

2

Stopień
wojskowy

3

Imię i nazwisko

4

Nazwa
jednostki (komórki)
organizacyjnej
5

Zakres i numer
poświadczenia
bezpieczeństwa
6

Ściśle
tajne
7

Tajne

8

Poufne

9

Zastrzeżone

Termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa
do klauzuli:

upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych

(nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej)

osób .................................................

WYKAZ

Wykaz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych

10

Uwagi

Klauzula tajności
Egzemplarz pojedynczy

Załącznik Nr 1

Załączniki do Zarządzenia Nr 12/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 marca 2010 r. (poz. 49)
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Załącznik Nr 2

Karta informacyjna na drzwi urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych

STRZEŻ TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ

SZAFA nr fabryczny

Odpowiedzialny:

........................

..............................

nr pieczęci .............

..............................

nr pieczęci .............

..............................

nr pieczęci .............

PRZED OPUSZCZENIEM MIEJSCA PRACY
SPRAWDŹ ZABEZPIECZENIE
POWIERZONYCH CI DOKUMENTÓW
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Załącznik Nr 3

Formularz z kodami dostępu i kodami systemu alarmowego do pomieszczeń kancelarii i biblioteki, a także do
znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych

strona 1

Klauzula tajności
Egz. nr. ….

KOD DO SZAFY NR FABRYCZNY ...
ADRES: ......................
......................

PRAWO POBRANIA POSIADAJĄ:

1. .......................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

2. .......................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

3. .......................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

4. .......................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

5. .......................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)
(miejsce zagięcia kartki)
......................................................................................

KLAUZULA TAJNOŚCI Str. 1/2
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Załącznik Nr 3

strona 2
Klauzula tajności
Egz. nr. ….

KOMBINACJA ZAMKA SZYFROWEGO
FORMULARZ TEN POWINIEN BYĆ ZGIĘTY W POŁOWIE I ODPOWIEDNIO ZAMKNIĘTY W NIEPRZEŹROCZYSTEJ KOPERCIE
INSTYTUCJA:

ODDZIAŁ:

WYDZIAŁ:

NR FABRYCZNY POJEMNIKA/SEJFU:

NR POMIESZCZENIA:

DATA OSTATNIEJ ZMIANY
KOMBINACJI:

KOD SYSTEMU ALARMOWEGO**:
KOMBINACJA*/**
1.

OBRÓT W LEWO

...........................................................

RAZY DO NUMERU

...........................................................

2.

OBRÓT W PRAWO

...........................................................

RAZY DO NUMERU

...........................................................

3.

OBRÓT W LEWO

...........................................................

RAZY DO NUMERU

...........................................................

4.

OBRÓT W PRAWO

...........................................................

RAZY DO NUMERU

……………………………...............

5.

OBRÓT W LEWO

...........................................................

RAZY DO NUMERU

...........................................................

*

**

JEŚLI KOMBINACJA ZACZYNA SIĘ PRZEKRĘCENIEM POKRĘTŁA ZAMKA SZYFROWEGO W LEWO, ZACZYNAMY OPIS
OD POZYCJI 1.
JEŚLI KOMBINACJA ZACZYNA SIĘ PRZEKRĘCANIEM POKRĘTŁA ZAMKA SZYFROWEGO W PRAWO, ZACZYNAMY OPIS
OD POZYCJI 2.
WYPEŁNIAĆ MIĘKKIM OŁÓWKIEM.
(miejsce zagięcia kartki)

KLAUZULA TAJNOŚCI Str. 2/2
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Załącznik Nr 4

Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Strona lewa

Oznaczenie
klauzuli
tajności

1

Numer
kolejny
zapisu

Adnotacje dot.
przedłużenia
okresu ochrony,
zniesienia
bądź zmiany
klauzuli tajności

2

Nazwa teczki, dziennika,
książki itp.

3

4

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

5

Liczba
stron

6

7

Strona prawa

Komórka
odpowiedzialna
za prowadzenie
teczki, dziennika,
książki itp.
8

Pokwitowanie odbioru
teczki, dziennika, książki itp.
imię i nazwisko
osoby prowadzącej
9

data i podpis
10

potwierdzenie
zwrotu –
data i podpis
11

Adnotacje
o przekazaniu
do archiwum
lub zniszczeniu
12

Uwagi

13

11

4

10

3

Kto wykonał dokument,
komu przekazano lub numer RWD

2

1

12

13

pracownika
kancelarii
potwierdzającego
zwrot dokumentu

6

Jakiej sprawy
dotyczy

Pokwitowanie i data

5

Nazwa instytucji
nadawcy (przy odbiorze),
adresata (przy wysyłce)

wykonawcy pobierającego
dokument do załatwienia

Numer i data
dokumentu
otrzymanego

Numer według DEWD

Numer
kolejny
zapisu

Oznaczenie
klauzuli
tajności

Adnotacje dot.
przedłużenia
okresu ochrony,
zniesienia
bądź zmiany
klauzuli tajności

Dziennik korespondencji

8

załączników

14

Symbol (numer) akt,
w których przechowuje się
dokument

7

wraz
z załącznikami

stron
dokumentu

Liczba

15

Uwagi

Strona prawa

9

stron
załączników

Strona lewa

Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6

Książka ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej i standaryzacyjnej oraz materiałów filmowych

Strona lewa

Klauzula tajności
Egzemplarz pojedynczy

KSIĄŻKA EWIDENCJI WYDAWNICTW, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

...................
Nr porządkowy

...............................
Nazwa dokumentu
Otrzymano

Lp.

Numer i data
faktury (pisma)

Skąd

...................
Nr porządkowy

Liczba
egz.

Numery
egz.

Liczba załączników i liczba stron

...............................
Nazwa dokumentu
Otrzymano

Lp.

Numer i data
faktury (pisma)

Klauzula tajności
str. ../…

Skąd

Liczba
egz.

Numery
egz.

Liczba załączników i liczba stron
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Załącznik Nr 6

Strona prawa
Klauzula tajności
Egzemplarz pojedynczy
I STANDARYZACYJNEJ ORAZ MATERIAŁÓW FILMOWYCH

..........
Sygnatura

...........
Rok wydania

..................
Klauzula tajności

Wysłano / zniszczono
Numer i data
faktury
(pisma) /
protokołu
zniszczenia

Dokąd

..........
Sygnatura

...........
Rok wydania

Liczba
egz.

Dokąd

Liczba
egz.

Adnotacje dot. przedłużenia okresu ochrony,
zniesienia bądź zmiany klauzuli tajności

Pozostało

Numery
egz.

Liczba
egz.

..................
Klauzula tajności

Wysłano / zniszczono
Numer i data
faktury
(pisma) /
protokołu
zniszczenia

..................................

Numery
egz.

Numery teczki
i stron podszytych
faktur (pism)

Uwagi

..................................
Adnotacje dot. przedłużenia okresu ochrony,
zniesienia bądź zmiany klauzuli tajności

Pozostało

Numery
egz.

Liczba
egz.

Numery
egz.

Numery teczki
i stron podszytych
faktur (pism)

Uwagi

Klauzula tajności
str. ../…

Lp.

2

Oznaczenie
klauzuli
tajności

1

3

Adnotacje dot.
przedłużenia
okresu ochrony,
zniesienia
bądź zmiany
klauzuli tajności
4

Nr
ewidencyjny
dokumentu

5

Nazwa dokumentu
lub stopień wojskowy
i nazwisko wykonawcy

...................................

Imię i nazwisko lub nazwa dokumentu

Stopień wojskowy

Załącznik Nr 7

6

Ilość stron
lub nr egz.

7

Data
i pokwitowanie
wykonawcy

8

Data
i pokwitowanie
kancelarii

Nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej

9

Adnotacja
o zniszczeniu lub
przerejestrowaniu

........................................

REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW Nr .........

Rejestr wydanych dokumentów

..............

Do
pakietów

Załącznik Nr 7
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Lp.

Stopień
wojskowy

Strona lewa

Imię i nazwisko
lub nazwa jednostki
(komórki) organizacyjnej
Data założenia
Data zakończenia

Skorowidz rejestrów wydanych dokumentów

Adnotacje
o zniszczeniu

Uwagi

Strona prawa

Załącznik Nr 8
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Załącznik Nr 9

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Lp.

1

Data przyjęcia
przesyłki (dzień,
miesiąc, godzina)
2

Potwierdzenie odbioru dokumentu
Numer ewidencyjny
dokumentu
3

Adresat

4

stopień wojskowy,
imię i nazwisko
5

Pieczęć,
data i podpis
6

3.

2.

1.

Lp.

Received on ………………………………………
Enclosure ……………
Sheets ……………

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
*……………………………………………………………
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
**……………………………………………………………
File No ……………

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
*…………………………………………………………………
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
**…………………………………………………………………
File No ……………
……………………………………………………
Warsaw - POLAND

Wzór pieczęci

Pieczęć do pakietów o średnicy 30 mm,
wypukła do tuszu oraz wklęsła do laku,
z napisami na otoku:
“MON nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku polskim” lub
“MOND nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku angielskim”.

* Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku polskim.
** Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku angielskim.

Pieczęć wpływu pism – prostokątna,
o długości 54 mm i szerokości 27 mm,
wypukła do tuszu.

Uwagi
* Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku polskim.
** Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku angielskim.

Opis pieczęci
Pieczęć nagłówkowa – prostokątna,
o długości 54 mm i szerokości 33 mm,
wypukła do tuszu.

1) dokumentów wymienianych w ramach realizacji porozumień międzynarodowych:

Wzory pieczęci do oznakowywania
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UNCLASSIFIED
nieklasyfikowane

RESTRICTED
zastrzeżone

CONFIDENTIAL
poufne

SECRET
tajne

TOP SECRET
ściśle tajne

TO BE DELIVERED PERSONALLY
do rąk własnych

URGENT
pilne

REGISTERED LETTER
polecony

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
*…………………………………………………………………
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
**…………………………………………………………………

Wzór pieczęci

DOKUMENTY
PODLEGAJĄ CODZIENNEMU
ZWROTOWI DO KANCELARII *
……………………………………………

4.

Lp.

* Skrócona nazwa jednostki
(komórki) organizacyjnej.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 75 mm i szerokości 24 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 37 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 35 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna - wypukła do tuszu,
o długości 53 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 53 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 33 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 52 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 42 mm i szerokości 12 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o długości 40 mm i szerokości 12 mm.

* Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku polskim.
** Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej – w języku angielskim.

Uwagi

Pieczęć firmująca – prostokątna
o długości 54 mm i szerokości 20 mm,
wypukła do tuszu.

Opis pieczęci

Załącznik Nr 10 (cd.)
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UE

15.

17.

1. …………………… 2. ……………………
podpisy

Zniszczono dn. ……………………

1. …………………… 2. ……………………
Signatures

Disposed on ……………………

Załącznik Nr …… do pisma Nr ……………

Enclosure No …… to ……
of …………………………………

NATO

14.

16.

Wzór pieczęci

Lp.

Pieczęć formularzowa – wypukła, do tuszu,
o długości 54 mm i szerokości 28 mm.

Pieczęć informacyjna – prostokątna,
o długości 44 mm i szerokości 15 mm,
wypukła do tuszu.
Pieczęć informacyjna – prostokątna,
o długości 30 mm i szerokości 15 mm,
wypukła do tuszu.
Pieczęć formularzowa – wypukła, do tuszu,
o długości 54 mm i szerokości 22 mm.

Opis pieczęci

Uwagi
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3.

2.

1.

Lp.

Wzór pieczęci

Zał. …………

(data)

Stron …………

Wpłynęło ……………………………………………

Nr ………………

*………………………………………………………

(miejsce postoju)

...........................................................
............................................................

(data)

…………………………

Nr ………………

*………………………………………………………

2) dokumentów krajowych:

Pieczęć do pakietów – o średnicy 30 mm,
wypukła do tuszu oraz wklęsła do laku,
z nazwą lub numerem jednostki (komórki)
organizacyjnej na otoku – dwie pieczęcie,
jeżeli jednostka (komórka) posiada pełną
nazwę i numer.

Pieczęć wpływu pism – prostokątna,
o długości 54 mm i szerokości 27 mm.,
wypukła, do tuszu.

Pieczęć nagłówkowa – prostokątna,
o długości 54 mm i szerokości 33 mm,
wypukła, do tuszu.

Opis pieczęci

* Nazwa jednostki (komórki)
organizacyjnej.

* Nazwa
jednostki
(komórki)
organizacyjnej lub numer - dwie
pieczęcie,
jeżeli
jednostka
(komórka) posiada pełną nazwę
i numer.

Uwagi
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*………………………………………………………

4.

ŚCIŚLE TAJNE

PILNE

BARDZO PILNE

Do rąk własnych

Zniszczono dn. ……………………

8.

9.

10.

11.

14.

13.

Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,
o długości 28 mm i szerokości 26 mm.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

*Nazwa
jednostki
(komórki)
organizacyjnej lub numer – dwie
pieczęcie,
jeżeli
jednostka
(komórka) posiada pełną nazwę
i numer.

Uwagi

— 413 —

RWD Nr ………

POUFNE

RWD Nr ………..

ZASTRZEŻONE

1. …………………… 2. ……………………
podpisy

Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,
o długości 54 mm i szerokości 15 mm.

TAJNE

7.

12.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

POUFNE

6.

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

ZASTRZEŻONE

Pieczęć informacyjna – wypukła do tuszu,
o różnych wymiarach długości.

Pieczęć nagłówkowa – prostokątna,
o długości 54 mm i szerokości 33 mm,
wypukła do tuszu

Opis pieczęci

5.

(miejsce postoju)

………………………………………………………

Wzór pieczęci

Lp.
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18.

17.

16.

15.

Lp.

Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,

Stron ……

Zał. Nr …
Nr …… z dn. …………

Wychodz.

Do pisma

Wchodz.

(kierownik kancelarii)

………………………………
Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,
o długości 62 mm i szerokości 20 mm.

Niniejszy (a) …………………………… zawiera …… o długości 70 mm i szerokości 26 mm.
(……………………………………)
ponumerowanych
kart (stron). Dn. "…………" 20… r.

RWD Nr ………

ŚCIŚLE TAJNE

Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,
o długości 60 mm i szerokości 26 mm.

Pieczęć formularzowa – wypukła do tuszu,
o długości 28 mm i szerokości 26 mm.

TAJNE

RWD Nr ………

Opis pieczęci

Wzór pieczęci

Uwagi
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2

1

stron
egzemplarza

9

egzemplarzy

8

3

10

11

data

Pokwitowanie odbioru

4

Adres
albo nazwa dokumentu

imię i nazwisko

Data oddania brudnopisu
do przepisania lub
dokumentu do powielenia

Liczba wykonanych

Strona prawa

Lp.

Oznaczenie
klauzuli
tajności

Strona lewa

12

podpis

5

13

14

o zniszczeniu

6

Nr brudnopisu
i numery stron
(nr dokumentu
i liczba stron)

Adnotacje
o wysłaniu

Nazwisko osoby
sporządzającej dokument

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW
(techniką odręczną, maszynopisania, komputerową, kreślenia, powielenia lub naświetlania)

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

15

Uwagi

7

Nazwisko osoby
wykonującej dokument
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Lp.

Stopień wojskowy

Strona lewa

Imię i nazwisko

Data założenia

Data zakończenia

Skorowidz kart czytelnika

Adnotacje o zniszczeniu

Uwagi

Strona prawa
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Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 13

Karta czytelnika
awers
KARTA CZYTELNIKA Nr .........
.........................................................

……………………………………

………….……………………...……..

stopień wojskowy, nazwisko

nr poświadczenia bezpieczeństwa

jednostka (komórka) organizacyjna

……………………………………

...............................................................

data ważności

telefon służbowy

..................................................................
imię

Wypożyczenie
Numer
biblioteczny

1

Numer
egz.

TYTUŁ
data

podpis
czytelnika

Zwrot
data

podpis pracownika
biblioteki

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

rewers
1
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Załącznik Nr 14

awers

……………………..…………..
Klauzula tajności wydawnictwa

Karta wydawnictwa Nr ........
Autor / sygnatura

............................................................................................................................

Tytuł..................................................................................................................................................
……..................................................................................................................................................
Rok wydania

...................................................................................................................................

Ilość egzemplarzy

………………………………......

Ilość stron pojedynczego egz.

.......................................

Stopień wojskowy, nazwisko i imię
1

Nr egz.…………………………….....

Nr karty
czytelnika
2

Nr egz.
3

Data
pobrania
4

Data
zwrotu
5

Uwagi
6
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Załącznik Nr 14

rewers
Stopień wojskowy, nazwisko i imię

Nr karty
czytelnika

Nr egz.

Data
pobrania

Data
zwrotu

Uwagi

4

Wychodzący

Numery dokumentów

data i podpis
10

9

5

Według DEWD

stopień wojskowy, imię i nazwisko

Komu przekazano dokument

3

2

1

Strona prawa

Wchodzący

Lp.

Oznaczenie
klauzuli
tajności

Strona lewa

7

Skąd wpłynął lub dokąd
wysłano dokument

11

Nr teczki w której znajduje się pismo

6

Ilość stron
dokumentu

Dziennik wykonawcy

12

Uwagi

8

Czego dokument dotyczy
lub jego nazwa

Załącznik Nr 15
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Załącznik Nr 16

ZEZWALAM
na zniszczenie dokumentów
wyszczególnionych w protokóle
…………………………………………………
(stanowisko, stopień wojskowy, imię, nazwisko)

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTÓW
Zgodnie z rozkazem dziennym (decyzją) Nr …………… z dnia …………… , komisja w składzie:
-

przewodniczący:

……………………………………………………
(stopień wojskowy, imię i nazwisko; klauzula, numer i data ważności poświadczenia bezpieczeństwa)

-

członkowie:

……………………………………………………
(stopień wojskowy, imię i nazwisko; klauzula, numer i data ważności poświadczenia)

……………………………………………………
(stopień wojskowy, imię i nazwisko; klauzula, numer i data ważności poświadczenia)

zakwalifikowała niżej wymienione dokumenty do zniszczenia:
Lp.
1

Nazwa dokumentu
2

Nr ewidencyjny

Nr wg DEWD

3

PODPISY:

4

Ilość
egz.

Nr egz.

5

6

Ilość stron
(inna jednostka
miary)
7

Uwagi
8

…………………………
…………………………
…………………………

Dokumenty wymienione w pozycjach ………………………… zostały zniszczone:
1) wstępnie w dniu …………………… przez przedarcie. Pojemnik ze zniszczonymi wstępnie materiałami
opieczętowano pieczęcią okrągłą numerową do teczek pracy Nr ……………
Imię, nazwisko, klauzula, numer i data ważności poświadczenia bezpieczeństwa oraz podpis:
osoby, która wstępnie zniszczyła dokumenty:
osób nadzorujących wstępne zniszczenie:
2) ostatecznie w dniu …………………… przez ………………………………………………………………………
(określenie sposobu zniszczenia materiału)

Imiona, nazwiska oraz podpisy:
przewodniczący:

…………………………

członkowie:

…………………………
…………………………

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

— 422 —

Poz. 49

Załącznik Nr 17

……..……………..
(klauzula tajności)
Egzemplarz pojedynczy

DZIENNIK EWIDENCJI
DOKUMENTÓW KRYPTOGRAFICZNYCH
……………………………………………………………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Data założenia ………………………r.
Data zakończenia ………………..…r.
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Załącznik Nr 17 (cd.)

Strona Lewa

Otrzymano
Data Nr wch.
1

Dokument (urządzenie)
Ilość
Nr
Nazwa
Nr
egz. egz.
4
5
6
7

Skąd

2

Wysłano

3

Dokąd

Data

Nr wych.

8

9

10

Strona Prawa

Zwrócono
Data
11

Ponownie wydano

Nr
Komu
wch./wych.
12

13

Zniszczono

Potwierdzenie zniszczenia

Data

Nr
wych.

Data

Nr wch.

Dokąd

Nr
wych.

Uwagi

14

15

16

17

18

19

20
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Załącznik Nr 18

……………………
(klauzula tajności)
Egzemplarz pojedynczy

DZIENNIK EWIDENCJI
SZYFROGRAMÓW

Data rozpoczęcia …………………………. r.
Data zakończenia ………………………… r.

— 425 —

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

Poz. 49

Załącznik Nr 18 (cd.)

Lewa strona

Kolejny numer
wchodzący
lub
wychodzący

Nr wych.
Nadawcy
lub skrót
nazwa
jednostki
organizacyjnej

1

2

NADAWCA

ADRESAT

Data
i godzina
otrzymania

Nazwa jednostki
organizacyjnej, stopień
wojskowy,
imię i nazwisko

Nazwa jednostki
organizacyjnej, stopień
wojskowy, imię i nazwisko

3

4

5

Krótka treść

Ilość
egz.

6

7

Prawa strona

DANE O DOKUMENTACH KRYPTOGRAFICZNYCH
I BRUDNIPISACH

Numer
szyfrotelegramu
Ilość
grup

Nazwa i nr dokumentu
kryptograficznego
(segment/ odcinek/
tablica)

Nr brudn.
Ilość segm./
odcinka/ tabl

Zniszczono
data i podpisy

8

9

10

Potwierdzenie

Nr teczki
i arkusza
szyfrogramu

Uwagi

13

14

15

Grupa
orientacyjna

11

12
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Załącznik Nr 19

FORMULARZ 104PL
ZASTRZEŻONE (PO WYPEŁNIENIU)
CERTYFIKAT UPOWAŻNIENIA KRYPTOGRAFICZNEGO
(DYREKTYWA ACE 90-9)

CZĘŚĆ I
1. IMIĘ I NAZWISKO:

1. STOPIEŃ/
STANOWISKO:

3. NUMER KOLEJNY:

4. NUMER i DATA WAŻNOŚCI:
a) POŚWIADCZENIA
BEZPIECZEŃSTWA:

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KRYPTOGRAFICZNYCH:

b) CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA:

6. OŚWIADCZENIE SKŁADANE W MOMENCIE PRZYZNANIA CERTYFIKATU:
Ja, _____________________________ niniejszym oświadczam, że zostałem przeszkolony/przeszkolona w zakresie
bezpieczeństwa kryptograficznego przez _____________________. Rozumiem, że ochrona niejawnych informacji
kryptograficznych ma najwyższe znaczenie oraz że utrata lub ujawnienie informacji kryptograficznej może
spowodować nieusuwalną szkodę dla bezpieczeństwa narodowego i/lub NATO*. Zostałem/zostałam przeszkolony/
przeszkolona w zakresie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ujawniania informacji odnoszących się do
kryptograficznych systemów narodowych i/lub NATO*. Znam instrukcje kryptograficzne narodowe i/lub NATO*,
odnoszące się do ochrony niejawnych informacji kryptograficznych, do których zostałem/zostałam
upoważniony/upoważniona..

7. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ:

8. UPOWAŻNIENIE WYDANE NA PODSTAWIE:
ROZKAZU Nr ........................ z dnia .....................................
m.p.
DATA:
KIEROWNIK JEDN. ORG.: ...................................................

DATA:

(podpis)

CZĘŚĆ II
9. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZY ANULOWANIU CERTYFIKATU:
Ja,

_____________________________

niniejszym

oświadczam,

że

zostałem/zostałam

poinformowany/

poinformowana o anulowaniu mojego certyfikatu. Rozumiem znaczenie dalszej ochrony niejawnych informacji
kryptograficznych

dla

bezpieczeństwa

narodowego

i/lub NATO*,

rozumiem

także,

że

wciąż

jestem

związany/związana przepisami bezpieczeństwa narodowego i/lub NATO* do nie ujawniania niejawnej informacji
kryptograficznej narodowej i/lub NATO*.
10. PODPIS:

11. UPOWAŻNIENIE ANULOWANO NA PODSTAWIE:
ROZKAZU Nr ........................ z dnia .....................................
m.p.

DATA:

DATA:
KIEROWNIK JEDN. ORG.: ...................................................
(podpis)

FORMULARZ ACE 104 (R), APR 95

ZASTRZEŻONE
Strona 29

* niepotrzebne skreślić
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p

ZASTRZEŻONE ( PO WYPEŁNIENIU)
SZKOLENIE

DATA

PODPIS

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE

WSTĘPNE
PIERWSZE
PÓŁROCZNE
DRUGIE
PÓŁROCZNE
TRZECIE
PÓŁROCZNE
CZWARTE
PÓŁROCZNE
PIĄTE
PÓŁROCZNE
SZÓSTE
PÓŁROCZNE
SIÓDME
PÓŁROCZNE
ÓSME
PÓŁROCZNE
DZIEWIĄTE
PÓŁROCZNE
DZIESIĄTE
PÓŁROCZNE

ZASTRZEŻONE

7

6

8

Data i godzina
dokonania
potwierdzenia
otrzymania
9

Imię i nazwisko
osoby
potwierdzającej

3

2

Imię i nazwisko osoby
przyjmującej dokument

Nazwa instytucji
nadawcy/adresat

Nr ewidencyjny
nadawcy dokumentu

Data i godzina
przyjęcia do
nadania/
/otrzymania

Strona prawa

Kolejny
Nr ekspedycyjny
wraz z klauzulą
dokumentu
1

Strona lewa

10

Miejsce
przechowywania
dokumentu po
nadaniu

4

Data i podpis osoby
pobierającej
dokument do
załatwienia lub numer
i pozycja z Książki
doręczeń przesyłek
miejscowych
11

Jakiej sprawy dotyczy

DZIENNIK EWIDENCJI DOKUMENTÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ TECHNICZNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

12

Uwagi

5

Liczba stron
dokumentu wraz
z załącznikami

Załącznik Nr 20
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Departament Wychowania i Promocji Obronności

50
ZARZĄDZENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych
oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca
1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U.
Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.) w § 1 dodaje się
pkt 21 w brzmieniu:

„21) 21 listopada — Święto Służby Czołgowo-Samochodowej”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zarząd Szkolenia — P7

51
DECYZJA Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia jednolitych struktur organizacyjnych kultury ﬁzycznej
w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

2) w sekcji WF i Sportu brygady, bazy (lotnicza, morska), komendzie portu wojennego, pułku równorzędnych) skreśla się stanowisko oﬁcera sekcji,
korpus osobowy 54, grupa osobowa F.

1. W załączniku do decyzji Nr 469/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych struktur organizacyjnych kultury ﬁzycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 256 oraz z 2009 r. Nr 8,
poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:
1) w sekcji WF i Sportu okręgu wojskowego, korpusu, dywizji, ﬂotylli, skrzydła (równorzędnych)
skreśla się stanowisko oﬁcera sekcji, korpus osobowy 54, grupa osobowa F;

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r.
Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23
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Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

52
DECYZJA Nr 77/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2010 r. za przedmioty mundurowe
pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 27 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r.
w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających
na terenach komórek i jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz
z 2006 r. Nr 19, poz. 147) ustala się, co następuje:
1. Pracownikom wewnętrznych służb ochrony
wchodzącym w skład oddziałów wart cywilnych, działających na terenach wojskowych jednostek budżetowych resortu obrony narodowej, wypłaca się w 2010 r.
ekwiwalent pieniężny za:

1) przedmioty umundurowania niewydane w naturze;
2) używanie umundurowania przez okres dłuższy,
aniżeli ustalony czas używalności.
2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa
w pkt 1, ustala się na podstawie stawek określonych
w załączniku do niniejszej decyzji.
3. Wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego,
o których mowa w pkt 2, obowiązuje od dnia 1 maja
2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Załącznik do decyzji Nr 77/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 marca 2010 r. (poz. 52)

TABELA
kalkulacyjna cen i stawek ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego w 2010 r. za przedmioty
mundurowe należne pracownikom wewnętrznych służb ochrony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb
ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
(Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jednostka
miary

Ilość

Okres
używalności
(w latach)

Cena
jednostkowa
(w zł)

Stawka
roczna
ekwiwalentu
(w zł)

Stawka
obliczeniowa
miesięczna
(w zł)

1

Czapka letnia pracownika ochrony

szt.

2

3

18,79

12,53

1,04

2

Czapka zimowa pracownika ochrony

szt.

1

4

34,00

8,50

0,71

kpl.

1

3

256,79

85,60

7,13

kpl.

1

3

256,79

85,60

7,13

szt.

1

2

64,00

32,00

2,67

szt.

1

3

217,38

72,46

6,04

3
4
5
6

Mundur pracownika ochrony ze
spodniami do półbutów
Mundur pracownika ochrony ze
spodniami typu narciarskiego
Koszulobluza pracownika ochrony
z krótkimi rękawami
Kurtka zimowa pracownika ochrony
z podpinką

Uwagi

7

Peleryna — kolor czarny

szt.

1

6

106,78

17,80

1,48

8

Szalokominiarka — kolor czarny

szt.

1

3

24,79

8,26

0,69

9

Oznaki stanowisk służbowych
i oznaka służbowa pracownika
ochrony

kpl.

1

3

6,95

2,32

0,19

10

Rękawiczki zimowe dziane — kolor
czarny

para

1

1

6,39

6,39

0,53

11

Rękawice polowe pracownika ochrony

para

1

2

11,20

5,60

0,47

12

Bielizna osobista zimowa (koszulka
z długimi rękawami + kalesony)

kpl.

2

1

29,57

59,14

4,93

dla kobiet bielizna
damska

13

Bielizna osobista letnia (koszulka
z krótkimi rękawami + spodenki)

kpl.

2

1

13,74

27,48

2,29

dla kobiet bielizna
damska

14

Trzewiki

para

2

3

226,92

151,28

12,61

15

Półbuty kol. czarnego

para

2

3

64,50

43,00

3,58

16

Pas pracownika ochrony

szt.

1

6

16,71

2,79

0,23

17

Skarpetki letnie — kolor czarny

para

4

1

2,32

9,28

0,77

18

Skarpetki zimowe — kolor czarny

para

4

1

7,78

31,12

2,59

dla każdego
umundurowania
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53
DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie odwołania upoważnienia
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony
Narodowej z 2009 r. Nr 6, poz. 79.
2.Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. Odwołuje się upoważnienie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. dla Pana generała
Franciszka Gągora Szefa — Sztabu Generalnego WP,

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Wychowania I Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej
Ministerstwa Obrony Narodowej
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 21, 22, 34, i 37
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków
używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji 229/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża
polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) ustala się, co
następuje:
1. Powołuje się Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:
1) przewodniczący — Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) przedstawiciel Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,
b) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;
3) sekretarz — przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

4) członkowie Komisji — przedstawiciele:
a) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,
c) Dowódcy Wojsk Lądowych,
d) Dowódcy Sił Powietrznych,
e) Dowódcy Marynarki Wojennej,
f) Dowódcy Wojsk Specjalnych,
g) Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,
h) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
i) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
j) Dowódcy Garnizonu Warszawa,
k) Dyrektora Departamentu Prawnego,
l) Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego,
m) Rektora — Komendanta Akademii Obrony Narodowej.
2. Do zadań Komisji należy:
1) opracowywanie kierunków zmian i rozwoju symboliki wojskowej oraz procesu kultywowania
dziedzictwa tradycji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) opiniowanie projektów znaków Sił Zbrojnych,
zwanych dalej „znakami”, oraz ocena zasadności
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ich wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
a) ﬂag dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
b) proporców rozpoznawczych dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów
i pododdziałów,
c) odznak okolicznościowych i jubileuszowych,
d) odznak pamiątkowych jednostek wojskowych,
e) odznak absolwentów akademii wojskowych,
szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków
szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych,
f) oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych,
g) proporczyków na berety (furażerki) jednostek
wojskowych,
h) barw otoków na czapkach garnizonowych,
i) godeł jednostek lotniczych,
j) godeł okrętów,
k) wzorów legitymacji (dyplomów) oraz projektów
regulaminów określających cel wprowadzenia
odznak okolicznościowych i jubileuszowych,
odznak pamiątkowych jednostek wojskowych,
odznak absolwentów akademii wojskowych
i szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków
szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych,
l) innych elementów symboliki wojskowej.
3. W procesie opiniowania projektów znaków,
Komisja dba o ich poprawność estetyczną, czytelność
symboliki, wojskowy charakter oraz odzwierciedlenie
tradycji, dokonań bojowych lub innych cech charakteryzujących jednostkę (instytucję) wojskową.
4. Przewodniczący Komisji lub osoby przez niego
upoważnione mogą zapraszać na posiedzenia Komisji,
jako członków niestałych, ekspertów oraz inne osoby,
w szczególności przedstawicieli zainteresowanych
jednostek i instytucji wojskowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
5. Pozytywne opinie Komisji w sprawie projektów znaków stanowią podstawę do opracowania
przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności stosownego projektu decyzji Ministra
Obrony Narodowej.
6. Decyzje Ministra Obrony Narodowej o wprowadzeniu znaków wraz z załącznikami podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony
Narodowej.

1)

Poz. 54

7. Zadania Sekretariatu Komisji i prowadzenie elektronicznej ewidencji decyzji i wzorów znaków wykonuje
Departament Wychowania i Promocji Obronności.
8. Za wykonanie znaków odpowiadają wnioskodawcy, którzy są zobowiązani do pisemnego poinformowania wykonawców (producentów) znaków,
o tym, że podlegają one szczególnej ochronie prawnej
na podstawie art. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r.
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.1)).
9. Dowódca (dyrektor) jednostki lub instytucji
wojskowej, której znak został wprowadzony przez Ministra Obrony Narodowej, zobowiązany jest w ciągu
30 dni przesłać jeden egzemplarz znaku do Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji prac Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do
niniejszej decyzji.
11. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci)
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej, o których mowa w pkt 1:
1) prześlą do Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w terminie 20 dni
od dnia wejścia w życie decyzji, dane swoich
przedstawicieli wyznaczonych do składu Komisji,
z uwzględnieniem: stopnia wojskowego, imienia
i nazwiska, komórki (jednostki) organizacyjnej,
zajmowanego stanowiska służbowego oraz numeru telefonu służbowego;
2) zapewnią uczestnictwo swoich przedstawicieli
w pracach Komisji.
12. Traci moc Decyzja Nr 26 Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej do
Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony
Narodowej (nieogł.).
13. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588).
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Załącznik do decyzji Nr 81/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2010 r. (poz. 54)

REGULAMIN
KOMISJI HISTORYCZNEJ DO SPRAW SYMBOLIKI WOJSKOWEJ
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

1. Komisja przedstawia swoje wnioski i opinie dotyczące wprowadzenia nowych znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz spraw związanych z kultywowaniem dziedzictwa tradycji Wojska Polskiego do
zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej, po zaopiniowaniu pod względem prawnym i redakcyjnym
przez Departament Prawny.
2. Komisja działa przy Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, który zapewnia pomieszczenia
dla posiedzeń oraz niezbędne środki materiałowe potrzebne do jej sprawnego działania.
3. Członkowie Komisji za udział w jej posiedzeniach, przygotowywane opinie i wnioski nie otrzymują honorariów.
4. Zebranie Komisji jest ważne jeżeli bierze w niej udział ponad 50% członków.
5. Komisja zbiera się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
6. Wnioski dotyczące wprowadzania nowych znaków lub innych spraw związanych z tradycjami i symboliką Wojska Polskiego, Komisja podejmuje w formie głosowania jawnego większością głosów członków
obecnych na posiedzeniu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
7. Przebieg posiedzenia Komisji dokumentuje sekretarz Komisji.
8. Dokumentacja posiedzeń Komisji przechowywana jest w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności.

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 82/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania
znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.
Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji 229/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża
polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), a także § 21,
22, 34, i 37 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych
znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz art. 10 ust. 1, art. 11
ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34,
poz. 154, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do stosowania „Wytyczne
Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej”, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
2. Tracą moc wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 1993 r. w sprawie postępowania organów wojskowych w przypadku fundowania
sztandarów jednostkom wojskowym (Dz. Rozk. MON,
poz. 70).
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588).

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

— 435 —

Poz. 55

Załącznik do decyzji Nr 82/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2010 r. (poz. 55)

Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania
znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Znaki używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są symbolem najwyższych wojskowych wartości, chwały i tradycji oręża polskiego oraz
wierności i honoru żołnierskiego. Otaczanie tych
znaków czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem
każdego żołnierza.
Znaki używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną
prawa. Poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej mogą być używane jedynie za zgodą Ministra
Obrony Narodowej.

Rozdział 1
Tryb postępowania organów wojskowych
w przypadku fundowania sztandarów jednostek
wojskowych
1. Prawo do posiadania sztandaru przysługuje
szkołom wojskowym i jednostkom liniowym, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r.
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.), zwanymi dalej
„jednostkami liniowymi”.
2. Dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek
liniowych mogą zainicjować utworzenie komitetu
fundatorów sztandaru oraz wspierać działania takiego
komitetu lub fundatora.
3. Dowódca jednostki liniowej jest zobowiązany
poinformować fundatorów (fundatora) sztandaru
o trybie fundowania i zasadach opracowywania wzoru
sztandaru.

dowódca jednostki liniowej przedstawia Ministrowi
Obrony Narodowej drogą służbową, przez Dyrektora
Departamentu, wniosek o zatwierdzenie wzoru i nadanie jednostce liniowej sztandaru.
7. Do wniosku należy dołączyć dokumentację
zawierającą:
1) opis strony głównej i odwrotnej płata sztandaru wraz
z uzasadnieniem umieszczonych na nim symboli,
dat, herbów, inicjałów i cyfr;
2) opis głowicy, drzewca i szarfy sztandaru;
3) wykaz gwoździ honorowych i pamiątkowych wraz
z treścią zamieszczonych na nich napisów;
4) wzory graﬁczne strony głównej i odwrotnej płata
sztandaru, wieńców wawrzynu (ze szczególnym
uwzględnieniem numerów, inicjałów i symboli
umieszczonych wewnątrz wieńców wawrzynu),
głowicy (ze szczególnym uwzględnieniem przedniej ściany podstawy głowicy z umieszczonymi
na niej numerami lub inicjałami), drzewca i szarfy, gwoździ honorowych i pamiątkowych;
5) zadania i zarys historii jednostki liniowej;
6) zgodę władz samorządowych na używanie na
sztandarze herbów województw, powiatów,
miast lub gmin, bądź ich elementów;
7) skład komitetu fundatorów sztandaru;
8) zgodę Ministra Obrony Narodowej na ufundowanie sztandaru.
8. Dyrektor Departamentu przed przedstawieniem Ministrowi Obrony Narodowej wniosku dowódcy jednostki liniowej sprawdza zgodność załączonego
w dokumentacji wzoru sztandaru z ustawą z dnia
19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami weksylologii.

4. Fundatorzy zobowiązani są do wystąpienia
z wnioskiem o wyrażenie zgody na ufundowanie
sztandaru jednostce liniowej do Ministra Obrony
Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Departament
Wychowania i Promocji Obronności, zwanego dalej
„Dyrektorem Departamentu”.

9. Dyrektor Departamentu opracowuje projekt
aktu nadania sztandaru jednostce liniowej.

5. Dyrektor Departamentu przed przedstawieniem Ministrowi Obrony Narodowej wniosku fundatorów sztandaru zobowiązany jest zasięgnąć opinii
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

11. Zminiaturyzowany akt ufundowania sztandaru może być umieszczony wewnątrz podstawy głowicy sztandaru obok zminiaturyzowanego aktu nadania
sztandaru.

6. Po uzyskaniu przez fundatorów zgody Ministra Obrony Narodowej na ufundowanie sztandaru,

12. Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom
liniowym prowadzi Dyrektor Departamentu.

10. Projekt aktu nadania sztandaru podlega
kontrasygnacie na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
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13. Konserwację i naprawę sztandarów
jednostek liniowych powinno przeprowadzać się
w wyspecjalizowanych placówkach konserwatorskich
lub w miarę możliwości w Muzeum Wojska Polskiego,
z zachowaniem zasad ochrony sztandaru, jako znaku
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzje dotyczące wyżej wymienionych przedsięwzięć podejmuje
dowódca jednostki liniowej. Koszty konserwacji i naprawy ponoszone są z wydatków bieżących właściwej
wojskowej jednostki budżetowej.
14. Z wnioskiem o wypożyczenie historycznego
sztandaru wojskowego z Muzeum Wojska Polskiego
dowódcy jednostek liniowych mogą zwracać się bezpośrednio do Dyrektora Departamentu.

Rozdział 2
Tryb wprowadzania nowych znaków używanych
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
15. Prawo do używania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowych znaków, wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków
używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) przysługuje jednostkom
i instytucjom wojskowym.
16. Pod pojęciem jednostka wojskowa rozumie
się jednostkę wojskową, zwaną dalej „jednostką”,
o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),
a także komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz jednostkę organizacyjną podległą
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną.
17. Pod pojęciem instytucja wojskowa rozumie
się jednostki organizacyjne niebędące oddziałem ani
pododdziałem wojskowym podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.
18. Wnioski o wprowadzenie i używanie w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowych znaków,
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej, o którym mowa w pkt 15, dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) jednostek i instytucji
wojskowych, zwani dalej „dowódcami jednostek wojskowych”, przedstawiają drogą służbową, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu, Ministrowi Obrony
Narodowej, który po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej
Ministerstwa Obrony Narodowej, wprowadza je do
użytku w drodze decyzji.

Poz. 55

19. Zmiana lub modyﬁkacja znaków następuje
na zasadach i w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia, w związku z dokonaniami bojowymi jednostki
wojskowej albo zmianami organizacyjnymi jakim
podlegała jednostka lub instytucja wojskowa.
20. Do wniosku o wprowadzenie nowych znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy
dołączyć w formie drukowanej i elektronicznej:
1) projekt graﬁczny (w formacie TIFF lub JPG —
optymalnie 300 DPI);
2) opis wraz z uzasadnieniem zastosowanego kształtu znaku, barw i symboliki;
3) zgodę władz samorządowych na używanie na
znakach herbów województw, powiatów, miast
lub gmin, bądź ich elementów;
4) zgodę Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
oraz Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na używanie symboliki wyżej wymienionych orderów;
5) uchwałę zebrania żołnierzy jednostki lub instytucji wojskowej w sprawie wprowadzenia odznak,
oznaki rozpoznawczej i proporczyka jednostki wojskowej, barwy otoku, godła jednostki lotniczej oraz godła okrętu (nie dotyczy wniosku
o wprowadzenie proporca rozpoznawczego);
6) uchwałę senatu lub rady wydziału uczelni wojskowej albo rady szkoły podoﬁcerskiej w sprawie
wprowadzenia i używania odznaki absolwenta;
7) projekt regulaminu określający cel wprowadzenia odznak, ich nazwy i opisy, szczegółowe zasady i tryb nadawania oraz pozbawiania odznak
pamiątkowych, a także skład i zasady działania
komisji do spraw odznaki;
8) wzór legitymacji odznaki.

Ro z d z i a ł 3
Zasady opracowywania projektów graﬁcznych
nowych znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
21. Przy opracowywaniu projektów graﬁcznych
nowych znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, należy kierować się:
1) odzwierciedleniem w zastosowanej symbolice
i barwach charakteru zadań oraz specyﬁki służby
jednostki lub instytucji wojskowej;
2) dziedzictwem tradycji, które kultywuje dana jednostka lub instytucja wojskowa;
3) zasadami ukształtowanymi w procesie kultywowania tradycji oręża polskiego;
4) regułami heraldyki, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologii;
5) estetyką oraz harmonią i czytelnością symboliki.
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22. Ponadto projekty graﬁczne nowych znaków
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1) nie mogą być odwzorowaniem istniejących znaków, orderów i odznaczeń państwowych, krajowych i zagranicznych;
2) powinny wyrażać czytelne treści przede wszystkim poprzez zastosowaną symbolikę i barwy;
3) nie powinny zawierać pełnych nazw jednostek
lub instytucji wojskowych i innych napisów (dopuszczalne jest stosowanie skrótów i inicjałów).

Rozdział 4
Odznaki okolicznościowe, jubileuszowe,
pamiątkowe oraz odznaki absolwentów
23. Powierzchnia odznak okolicznościowych,
jubileuszowych, pamiątkowych oraz odznak absolwentów nie powinna być większa niż 1600 mm2.
24. Jednostka lub instytucja wojskowa, która
przejęła dziedzictwo tradycji oddziału Wojska Polskiego, w uzasadnionych przypadkach może przejąć jego
zmodyﬁkowaną odznakę pamiątkową. Modyﬁkacja
polega na zmianie przynajmniej jednego elementu
graﬁcznego lub jego barwy.
25. Projektowanie odznak wymienionych w pkt 23
należy rozpocząć od wyboru symboli, jakie mogą
być wykorzystane, a następnie wykonać ich graﬁczną
kompozycję. Do stosowanych symboli najczęściej
zaliczamy:
1) numer lub skrót nazwy jednostki wojskowej;
2) inicjały patrona;
3) barwy rodzajów wojsk, służb i jednostek wojskowych;
4) charakterystyczny symbol – znak, nawiązujący
do charakteru jednostki wojskowej lub rodzaju
wojsk i służb (np. czołg, lufa armatnia, skrzydło
husarskie, miecz, szabla, lanca ułańska, szachownica lotnicza, wizerunek samolotu, kotwicy, anteny stacji radiolokacyjnej, wyrzutni rakietowej,
spadochronu, sylwetki zwierząt, roślin);
5) elementy nawiązujące do tradycji jednostki lub
instytucji wojskowej (np. data sformowania, odznaczenia Orderem Wojennym Virtuti Militari,
ustanowienia święta jednostki lub instytucji wojskowej, symbole znajdujące się na odznace pamiątkowej jednostki wojskowej, której tradycje
dziedziczy, itp);
6) elementy nawiązujące do miejsca stacjonowania
– zazwyczaj jest to herb województwa, powiatu,
miasta, gminy lub inny element charakterystyczny dla regionu;
7) symbole dodatkowe (np. wieniec z liści laurowych lub dębowych, wstęga Orderu Wojennego
Virtuti Militari, krzyż kawalerski lub inne krzyże).

Poz. 55

26. Projekt regulaminu odznak wymienionych
w pkt 23 powinien zawierać następujące unormowania:
1) prawo do odznaki pamiątkowej przysługuje:
a) dowódcy jednostki wojskowej z tytułu objęcia
stanowiska służbowego,
b) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu
w jednostce wojskowej lub instytucji co najmniej roku,
c) pracownikom wojska po przepracowania
w jednostce wojskowej lub instytucji wojskowej co najmniej dwóch lat,
d) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków
określonych w regulaminie odznaki,
e) wyjątkowo – innym osobom ﬁzycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla jednostki
lub instytucji wojskowej, na wniosek właściwej komisji do spraw odznaki;
2) prawo do odznaki absolwenta przysługuje po pozytywnym ukończeniu przewidzianego programem okresu studiów, nauki lub szkolenia;
3) prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze
i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy
umyślnej lub z niskich pobudek;
4) ponadto prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni
żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne;
5) decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca jednostki wojskowej
z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji do
spraw odznaki. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego
szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna;
6) ewentualnie dodatkowe warunki otrzymania odznaki okolicznościowej, jubileuszowej lub odznaki pamiątkowej oraz przyczyny pozbawienia
odznaki pamiątkowej.
27. Koszty wykonania odznak nie mogą obciążać
budżetu resortu obrony narodowej.

Ro z d z i a ł 5
Oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych
28. Oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych powinny mieścić się w prostokącie o wymiarach 50x80 mm,
albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki
nie powinna być mniejsza niż 2500 mm2.
29. Oznaka rozpoznawcza nie może być odwzorowaniem odznak okolicznościowych i jubileuszowych,
odznak pamiątkowych oraz odznak absolwentów.
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30. Jednostka wojskowa, która przejęła dziedzictwo tradycji oddziału Wojska Polskiego, w uzasadnionych przypadkach może przejąć jego oznakę
rozpoznawczą.
31. Zgodnie z polską tradycją wojskową, projektując oznakę rozpoznawczą należy skupić się na
wyborze jednego lub dwóch symboli oraz barw, na
zasadach wymienionych przy projektowaniu odznak
pamiątkowych. W wizerunku oznak rozpoznawczych
nie powinno być nagromadzonych zbyt wiele symboli. Oznaka powinna stanowić syntezę elementów
graﬁcznych jednoznacznie identyﬁkujących jednostkę
wojskową.
32. Zakupu oznak rozpoznawczych dokonuje
się z wydatków bieżących właściwych wojskowych
jednostek budżetowych.

Poz. 55

40. Na proporczykach mogą być umieszczone
zminiaturyzowane symbole (cyfry) z odznak pamiątkowych, oznak rozpoznawczych lub monogramy (inicjały
imienia i nazwiska) patronów jednostek wojskowych,
w postaci stylizowanych, splecionych liter.
41. W przypadku nakładania na proporczyk cyfry
bądź innego symbolu element ten powinien znajdować się w środku tej części proporczyka, która tworzy,
oparty o jego lewą krawędź, kwadrat o wymiarach
15 x15 mm.
42. Jednostka wojskowa, która przejęła dziedzictwo tradycji oddziału Wojska Polskiego, może wystąpić
o przejęcie proporczyka swej poprzedniczki.
43. Zakupu proporczyków na beret dokonuje
się z wydatków bieżących właściwych wojskowych
jednostek budżetowych.

Rozdział 6
Rozdział 8
Godła jednostek lotniczych i godła okrętów
33. Godło jednostki lotniczej lub godło okrętu
powinno zawierać elementy symboliki pochodzące
z odznaki pamiątkowej lub oznaki rozpoznawczej jednostki wojskowej.
34. Jednostka lotnicza, która przejęła dziedzictwo
tradycji oddziału Wojska Polskiego, w uzasadnionych
przypadkach może przejąć jego godło.
35. Pododdziały jednostek lotniczych mogą
używać zmodyﬁkowanych godeł swojej jednostki
lotniczej, wprowadzonych na zasadach i w trybie przewidzianym dla godeł jednostek lotniczych.
36. Okręt, który przejął dziedzictwo tradycji,
może przejąć godło swego poprzednika.

Rozdział 7
Proporczyki na beret
37. Proporczyki powinny mieć kształt prostokąta
z wcięciem do skrzyżowania przekątnych.
38. Jednostki wojskowe i pododdziały kultywujące tradycje oddziałów kawalerii powinny używać
proporczyków o kształcie równoległoboku nieprostokątnego z wcięciem do skrzyżowania przekątnych.
39. Proporczyki noszone na beretach powinny mieć
wymiary: 15 mm (wysokość) x 45 mm ( podstawa).

Proporce rozpoznawcze dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów i pododdziałów
44. Proporce rozpoznawcze dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów i pododdziałów powinny odzwierciedlać barwy rodzajów sił
zbrojnych, wojsk i służb.
45. Proporce rozpoznawcze dowódców związków
taktycznych, oddziałów i pododdziałów dziedziczących
tradycje kawaleryjskie powinny odzwierciedlać barwy
jednostek, których tradycje dziedziczą.
46. Na proporcach wymienionych w pkt 44 może
być umieszczony element nawiązujący do symboliki
i tradycji związku operacyjnego, taktycznego, oddziału
lub pododdziału np.:
1) znak rodzaju wojska lub służby;
2) oznaka rozpoznawcza;
3) w uzasadnionych przypadkach numer i skrót nazwy jednostki wojskowej lub monogramy (inicjały imienia i nazwiska) jej patrona w postaci
stylizowanych, splecionych liter.
47. Dowódcy pododdziałów jednostek wojskowych mogą występować z wnioskiem o wprowadzenie
proporców rozpoznawczych drogą służbową w trybie
określonym w rozdziale 2 pkt 18.
48. Zakupu proporców rozpoznawczych dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych
jednostek budżetowych.
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Departament Wychowania i Promocji Obronności

56
DECYZJA Nr 84/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona
batalionowi dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3-5 decyzji
Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON
Nr 9, poz. 105), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych wielkopolskich pułków piechoty
— ustala się, co następuje:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo
tradycji 2 pułku Strzelców Wielkopolskich oraz
56 pułku Piechoty Wielkopolskiej z lat 1919-1939;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Strzelców Wielkopolskich”;
3) otrzymuje imię por. Jana Rzepy.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

1. Batalion dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego:

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Spraw Socjalnych

57
DECYZJA NR 36/SS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy
Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz.
Urz. MON Nr 4, poz. 38), ustala się, co następuje:
1. Uruchamia się środki ﬁnansowe w kwocie:
1) 5.000.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi
dla żołnierzy zawodowych;
2) 50.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla
żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą
służbę wojskową;
2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1,
dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu
ds. Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas
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Poz. 57

Załącznik do decyzji Nr 36/SS
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2010 r. (poz. 57)

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY
Limit środków (w zł)
Lp.

Dysponent

1

2

1

Żołnierze zawodowi

Żołnierze służby
nadterminowej

3

4

4.350.000

45.000

Dowódca Wojsk Lądowych

2.350.000

30.000

Dowódca Sił Powietrznych

950.000

7.000

Dowódca Marynarki Wojennej

400.000

3.000

Szef Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym:

2

Dowódca Garnizonu Warszawa

300.000

4.000

3

Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej

200.000

1.000

4

Dowódca Wojsk Specjalnych

100.000

-

5

Szef Inspektoratu

30.000

-

20.000

-

5.000.000

50.000

Wojskowej Służby Zdrowia
6

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

7
OGÓŁEM

— 441 —

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 5

Poz. 58

58
UPOWAŻNIENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2010 r.
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) i § 2
pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca
1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426),
w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 138
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892, z późn. zm.2)) oraz § 2, § 5, § 6 ust. 1 i § 8 ust.
1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
(Dz. U. Nr 128, poz. 1343), upoważniam
Pana generała Franciszka Gągora
— Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
do podpisywania w imieniu Ministra Obrony
Narodowej
decyzji
personalno-mobilizacyjnych
w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów
mobilizacyjnych:

1)

1) żołnierzom zawodowym w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generała (admirała);
2) żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych do
podpułkownika (komandora porucznika), w przypadku nadawania i unieważniania przydziału mobilizacyjnego do innej jednostki wojskowej niż ta,
w której żołnierz pełni służbę, w sytuacji gdy obie
z tych jednostek podlegają Ministrowi Obrony
Narodowej.
W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje
decyzje personalno-mobilizacyjne z zamieszczeniem
klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci
urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr. 216, poz. 1676.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308,
z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr. 28, poz. 143.
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59
UPOWAŻNIENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2010 r.
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)),
w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94,
poz. 426), upoważniam
Pana Czesława Piątasa
— Sekretarza Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
w Ministerstwie Obrony Narodowej
do wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej
decyzji w sprawach:
1. Wprowadzania:
1) ﬂag dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej;
2) proporców rozpoznawczych dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów
i pododdziałów;
3) odznak okolicznościowych i jubileuszowych;
4) odznak pamiątkowych jednostek wojskowych;
5) odznak absolwentów akademii wojskowych,
szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków
szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

1)

6) oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych;
7) proporczyków na berety (furażerki) jednostek
wojskowych;
8) barw otoków na czapkach garnizonowych;
9) godeł jednostek lotniczych;
10) godeł okrętów;
11) innych elementów symboliki wojskowej.
2. Zatwierdzania:
1) wzorów znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, wymienionych w pkt 1;
2) wzorów legitymacji (dyplomów) znaków Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w pkt 1 ppkt 3-5.
3. Nadawania regulaminów znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych pkt 1
ppkt 3-5.
W sprawach, o których mowa w upoważnieniu,
Sekretarz Stanu podpisuje decyzje z zamieszczeniem
klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci
urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. poz. 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676.
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PEŁNOMOCNICTWO Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2010 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.1)), w związku z art. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 14
grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), udzielam

Panu płk. Józefowi Makuchowskiemu
— Dyrektorowi Departamentu Polityki
Zbrojeniowej
pełnomocnictwa do:
1) zawierania i wypowiadania, w imieniu Ministra
Obrony Narodowej, umów będących wynikiem
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, stosownie do kompetencji i zakresu
odpowiedzialności wynikających z § 30 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3));

1)

2) zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań, z prawem
pisemnego przeniesienia tego uprawnienia na
podległe osoby funkcyjne;
3) reprezentowania Skarbu Państwa — Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed
Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, z prawem udzielania pełnomocnictwa — w imieniu Ministra Obrony Narodowej — podległym pracownikom;
4) zawierania z dyrektorami jednostek badawczo-rozwojowych, w stosunku do których Departament
Polityki Zbrojeniowej wykonuje zadania związane z nadzorem w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umów o zakazie prowadzenia działalności
konkurencyjnej, wymaganych przepisami art. 23a
ust. 3 i 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);
5) zawierania i wypowiadania umów przechowania, dotyczących czasowego pozostawienia u wykonawców prac rozwojowych i wdrożeniowych
aktywów trwałych powstałych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, przydatnych w innych pracach lub produkcji;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81,
Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.Nr 34, poz. 198, Nr 55,
poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115,
poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157,
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287,
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79 poz. 662.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210,
poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
3)
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176
i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 17.
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W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie,
Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając
je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

6) zawierania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umów przenoszących prawa własności intelektualnej i prawa wyłączne, określone
w ustawach:
1) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm4));
2) z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
z późn. zm.5).

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

61
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
ZWIĄZKIEM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zawarte w Warszawie w dniu 16 marca 2010 r.
Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży
w duchu patriotycznym Minister Obrony Narodowej
i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wpisany do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116212,
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Wykonawczego Jerzego Maciaka oraz Zastępcę Dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesława Golańskiego, zawierają
porozumienie następującej treści:
§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zwane dalej „resortem obrony narodowej”
oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Związkiem”, będą
współpracować ze sobą w celu:
4)

1) upowszechniania patriotycznych tradycji i historii
oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych
oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) patriotycznej i obronnej edukacji młodzieży oraz
kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych;
3) wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
4) promocji służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Związek zobowiązuje się do podejmowania
działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, rozwijania jej sprawności i predyspozycji do służby wojskowej;
2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii
oręża polskiego;
3) prowadzenia działalności promującej służbę wojskową;
4) popularyzowania wśród młodzieży sportów
obronnych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 843,Nr 21, poz. 164 i Nr 94,
poz. 658, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68,
Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136,
poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.
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5) współdziałania z wojskowymi strażami pożarnymi
w ramach wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
6) konsultowania z Ministrem Obrony Narodowej własnych inicjatyw związanych ze sferą obronności.
§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Związkowi,
w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji
celów statutowych na rzecz obronności państwa poprzez:
1) wsparcie logistyczne inicjatyw Związku na podstawie planu współpracy i umów cywilnoprawnych
określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz sprzętu wojskowego;
2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem
jest Związek;
3) przekazywanie materiałów promujących Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i obronność
państwa;
4) umożliwienie żołnierzom uczestniczenia w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach, uzgodnionych z dowódcami jednostek wojskowych, na
zasadach określonych w przepisach dotyczących
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
§ 4. 1. Związek będzie przesyłał do dnia
10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie
współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi na następny rok
kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których
mowa w ust.1, muszą być wstępnie konsultowane
przez Związek z właściwymi dowódcami jednostek
wojskowych.
3. Związek będzie przekazywał do dnia 31 marca
każdego roku do komórki organizacyjnej, o której
mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia
w roku poprzednim w celu dokonania oceny przebiegu
i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.
§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze
względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych
wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.
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§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które
wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§ 8. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć
w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji,
dążąc do ich polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do
osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez
sąd właściwy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.
§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie
prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie naruszenia porozumienia przez Związek
lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15
ust. 1 decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia
zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi
(Dz. Urz. MON Nr 12, poz.131).
§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego
porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji wskazanej
w § 9 ust. 2.
2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji
określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych
w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej
lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
§ 12. Traci moc „Porozumienie o współpracy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z jednostkami organizacyjnymi resortu
obrony narodowej”, zawarte w dniu 1 lutego 1996 r.
(Dz. Rozk. MON poz.12)
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§ 13. Porozumienie sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej: J. Maciak
Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej: W. Golański
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Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Egzemplarze bieżące oraz załączniki można nabywać:
— na podstawie nadesłanego zamówienia do Departamentu Administracyjnego
00-911 Warszawa al. Niepodległości 218,
— w wyznaczonych punktach sprzedaży w wojewódzkich sztabach wojskowych,
— oraz otrzymać do wglądu w Departamencie Administracyjnym 00-911 Warszawa al. Niepodległości 218, w godz. 9.00 - 14.00
i w wojskowych komendach uzupełnień.
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