
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 180 / 148 / 07 z dnia 31 lipca 2007 roku 

 WYKAZ INFORMACJI NIEJAWNYCH,  
KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ SŁUśBOWĄ  

OZNACZONĄ KLAUZULĄ" POUFNE"  
 

 1. Protokoły wraz z załącznikami i wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez 
organy zewnętrzne, w przypadku nadania im klauzuli „poufne”.  

 2. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w stosunku do dokumentów oznaczonych klauzulą 
„poufne” lub w oparciu o dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”.  

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

 4. Plany realizacji zadań związanych z osiąganiem podwyŜszonej i pełnej gotowości obronnej 
państwa przypisanych do realizacji Wydziałom, Referatom i Biurom Urzędu Miasta Mikołowa. 

 5. Plan obrony cywilnej Gminy Mikołów 
 6. Zbiorcze dane i informacje dotyczące osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.  
 7. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie opracowania planu funkcjonowania Gminy 

Mikołów w warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu 
polityczno-militarnego) i wojny.  

 8. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Mikołów w warunkach zewnętrznego zagroŜenia 
bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.  

 9. Regulamin organizacyjny systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miasta 
Mikołowa wraz z załącznikami .  

 10. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Mikołowa na czas „W”.  
 11. Instrukcja Burmistrza Mikołowa w sprawie stałych dyŜurów na czas zagroŜenia 

bezpieczeństwa i wojny.  
 12. Plan ochrony fizycznej Urzędu Miasta Mikołowa .  
 13. Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę 

państwową na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.  
 14. Analiza stanu ochrony tajemnicy słuŜbowej.  
 15. Ankiety bezpieczeństwa osobowego (po wypełnieniu).  
 16. Raporty dotyczące ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Mikołowa 

i jednostkach podległych.  
 17. Ankiety bezpieczeństwa osobowego związana z postępowaniem sprawdzającym. 
 18. Wnioski oraz korespondencja do ABW w sprawie postępowań sprawdzających. 
 19. Wnioski do ABW dotyczące sprawdzenia danych zawartych w ankietach, w związku 

z dostępem do informacji oznaczonych klauzulą, poufne”. 
 20. Sprawozdania roczne z Akcji Kurierskiej. 
 21. Tabela sygnałowa i instrukcja do tabeli sygnałowej w sprawie Akcji Kurierskiej. 
 22. Informacje w sprawach ujęć wody (sprawy obronne). 
 23. Wnioski o odznaczenia. 
 24. Protokoły z kontroli kancelarii tajnej. 


