
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 334/09 

                  Prezydenta Miasta Szczecin 
           z dnia 6 lipca 2009 r. 

          

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBJĘTYCH W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN KLAUZULĄ  

     POUFNE 

 
 
1) Dokumentacja związana z kontrolą jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin i 

Gminy Miasto Szczecin oraz innych jednostek kontrolowanych, w przypadku nadania im 
klauzuli „poufne”. 

2) Dokumentacja związana z kontrolami prowadzonymi przez organy kontroli zewnętrznej, 
w przypadku nadania im klauzuli „poufne”. 

3) Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w stosunku do dokumentów oznaczonych klauzulą 
„poufne” lub w oparciu o dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, w przypadku nadania 
im klauzuli „poufne”. 

4) Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i 
sieci teleinformatycznych słuŜących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub 
przechowywania informacji oznaczonych klauzulą „poufne”. 

5) Plan realizacji zadań związanych z osiąganiem podwyŜszonej i pełnej gotowości obronnej 
państwa przypisanych do realizacji Wydziałom i Biurom. 

6) Plan obrony cywilnej Miasta Szczecin. 
7) Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie 

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 
1221, z późn. zm.). 

8) Zbiorcze dane i informacje dotyczące osób podlegających powszechnemu obowiązkowi 
obrony. 

9) Wytyczne Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie organizacji systemu obiegu decyzji i 
informacji w Urzędzie Miasta Szczecin w czasie podwyŜszenia gotowości obronnej 
państwa i wojny. 

10) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie opracowania planu funkcjonowania 
Miasta Szczecin w warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa 
(kryzysu polityczno-militarnego) i wojny. 

11) Plan funkcjonowania Miasta Szczecin w warunkach zewnętrznego zagroŜenia 
bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny. 

12) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta na czas „W”.  

13) Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin na czas „W”. 
14) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie stałych dyŜurów na czas zagroŜenia 

bezpieczeństwa i wojny. 
15) Protokoły z sesji Rady Miasta Szczecin, na których jawność obrad była wyłączona. 
16) Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta Szczecin, w przypadku nadania im klauzuli 

„poufne”. 
17) Kody instalacji alarmowych chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta Szczecin i jego 

filii, z wył ączeniem pomieszczeń Wydziału Informatyki. 
18) Kody instalacji alarmowej do pomieszczeń serwerowni w Wydziale Informatyki. 
19) Schemat rozmieszczenia stref ochronnych. 



20) Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące 
tajemnicę państwową na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

21) Tryb postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące 
tajemnicę państwową na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

22) Analiza stanu ochrony tajemnicy słuŜbowej. 
23) Ankiety bezpieczeństwa osobowego (po wypełnieniu). 
24) Raporty dotyczące ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin i 

jednostkach podległych. 
25) Porozumienia zawierane z organami, słuŜbami i instytucjami państwowymi 

uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
26) Wyodrębniony zbiór numerów rejestracyjnych pojazdów organów, o których mowa w  

art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 

27) Postanowienia o wgląd do ksiąg stanu cywilnego, w przypadku nadania im klauzuli 
„poufne”. 

 
 


