
ZARZĄDZENIE Nr.....
STAROSTY KOLSKIEGO 
z dnia stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.120.17.2019 Starosty Kolskiego 
z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb 

wydawania przez Starostę Kolskiego upoważnień do dostępu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742), § 1 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 
wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji 
niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1256) zarządzam, co następuje:

§1
W Zarządzeniu nr OR. 120.17.2019 Starosty Kolskiego z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Starostę Kolskiego 
upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, 
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, którego wzór 
określa § 1 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 
2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony 
informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1256)”.

2. Zmianie ulega wzór wniosku określony w § 3 ust. 3. Nowy wzór wniosku stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulega wzór oświadczenia osoby o zapoznaniu się z przepisami ustawy 
o ochronie informacji niejawnych określony w § 4 ust. 3 pkt 5. Nowy wzór 
oświadczenia osoby o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji 
niejawnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2
Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego 

Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenia powierzam


