
UMOWA ZLECENIA nr WZK.5561.13.2020 

zawarta w Garwolinie w dniu 16 listopada 2020 r. pomiędzy: Miastem Garwolin 
Z/S w Garwolinie przy. ul. Staszica 15 , 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez: 
1. Panią Marzenę SWleczak - Burmistrza Miasta Garwolin 
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej - skarbnika miasta Garwolin 
zwanym w dalszej części umowy ,,zleceniodawcą", 
a 

zwaną w'dalszej części umowy ,,lleceniobllJlv't . 

§1 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej 
czynności: pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

§2 
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr M0789718P 
wydane przez Agencję bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie ds. ochrony 
informacji niejawnych oraz Zaświadczenie nr 005418M potwierdzające odbycie szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura w Lublinie Wydział Zamiejscowy w Radomiu. 

§3 
Umowa niniejsza zostaje zawarta do czasu uzyskania uprawnień do wykonywania funkcji 
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych przez pracownika Urzędu Miasta 
w Garwolinie. 

§4 
1. 	Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności osobiście. 
2. Zleceniobiorca 	 jest zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności z należytą 

starannością. 

§5 
Zakres wykonywanych czynności obejmuje między innymi: 

• 	 kierowanie Pionem Ochrony Informacji Niejawnych; 
• 	 zapewnienia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
• 	 zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym zastosowanie ochrony środków 

bezpieczeństwa fizycznego; 
• 	 zapewruema ochronę systemów teleinformatycznych, w których są 

przetwarzane informacje niejawne; 
• 	 zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 

szacowanie ryzyka; 
• 	 kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie 

tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli 
ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 

• 	 opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Kierownika Jednostki 
Organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Garwolin, 
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji; 

• 	 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
• 	 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających; 



• 	 prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w 
jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają 

uprawnienia do dostępu do infonnacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono 
wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

• 	 podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia 
przepisów o ochronie infonnacji niejawnych, zawiadamiając o tym Kierownika 
Jednostki Organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie infonnacji 
niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zASTRZEŻONE" lub wyższą, również ABW lub 
SKW; 

§6 

l. 	Za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Zleceniobiorcy należy się 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 

2. 	Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. 
3. 	Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
4. 	Wynagrodzenie będzie płatne za miesiąc z dołu na podstawie wystawionego przez 

Zleceniodawcę rachunku w tenninie, 7 dni od daty otrzymania rachunku. 
5. 	Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy pisemny rachunek za wykonanie czynności 

będących przedmiotem Umowy nie póżniej niż do 10 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

§7 

1. 	 Strony rozwiązują umowę po uzyskaniu przez pracownika Urzędu Miasta 
w Garwolinie uprawnień do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Infonnacji 
Niejawnych z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

2. 	Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

§8 

l. 	W sprawach nieunonnowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

(Z•..,ceniębiorca) 

s 
mgr Katarzyna N 


