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Za³¹cznik do decyzji nr 114
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 11 lipca 2011 r.

Numer ewidencyjny wniosku

WNIOSEK
o wyznaczenie/odwołanie* inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego/administratora                                  

systemu teleinformatycznego*

 Wnioskuję o
wyznaczenie/odwołanie*:.......................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................................................
(stopień służbowy, imię i nazwisko osoby wyznaczanej lub odwoływanej, nazwa komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ta 
osoba pełni służbę lub jest zatrudniona, numer jej telefonu służbowego, numer ewidencyjny funkcjonariusza (jeśli osoba wyznaczana lub odwoływana 

jest funkcjonariuszem) lub numer PESEL (jeśli osoba wyznaczana lub odwoływana jest pracownikiem))

– do pełnienia/z pełnienia* funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego/administratora systemu telein-
formatycznego*:
.....................................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................................................., **
(dokładna nazwa funkcji, którą ma pełnić osoba wyznaczana lub odwoływana, określona w dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, 

nazwa systemu teleinformatycznego, lokalizacja systemu teleinformatycznego)

Wyżej wymieniona osoba wyznaczana/odwoływana* posiada***: 

1) poświadczenie bezpieczeństwa numer ………………………………………...…..…….., upoważniające go do dostępu

do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ……………………............….., ważne do dnia ………….....………....;

2) zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych numer ……………....................……

      z dnia ………………….…………;

3) zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego 

prowadzonego przez służbę ochrony państwa numer ………..…….…………....……………….. z dnia …………......….;

4) ...............................................................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................................  ****

…………………………..……………………………..
(pieczęć, data i podpis osoby wnioskującej)

…………..……………………………………………………………………
(pieczęć, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej 
Komendy Głównej Straży Granicznej, w której pełni służbę 

lub jest zatrudniona osoba wyznaczana lub odwoływana*****)

                ZATWIERDZAM

KOMENDANT GŁÓWNY
  STRAŻY GRANICZNEJ

                Data rozpatrzenia wniosku:

…….….............................................................
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Opinia Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej                                                           
do spraw Ochrony Informacji Niejawnych******

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

………………………………..............................................................................................................................……

……………….……….......…………………………………………………
(pieczęć, data i podpis Pełnomocnika Komendanta Głównego 

Straży Granicznej do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych)

Uwaga: jeżeli osób wyznaczanych lub odwoływanych jest więcej niż jedna, przed miejscem przeznaczonym 
na pieczęć, datę i podpis kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej eksploatują-
cej system teleinformatyczny, wprowadza się  kolejne pozycje określające osoby wyznaczane lub odwoływane.

*  niepotrzebne skreślić
**  należy wprowadzić kolejne pozycje w przypadku większej liczby funkcji, które ma pełnić osoba wyznaczana lub odwoływana
***  nie należy wypełniać w przypadku odwoływania z pełnionej funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub 

administratora systemu teleinformatycznego 
****    w przypadku wyznaczenia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu 

teleinformatycznego w systemie teleinformatycznym, w którym przetwarzane są informacje niejawne UE i NATO należy 
w kolejnych punktach zamieścić informację dotyczącą posiadanych w tym zakresie poświadczeń oraz zaświadczeń

***** pieczęć, datę i podpis kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której pełni służbę lub jest 
zatrudniona osoba wyznaczana lub odwoływana wprowadza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta nie jest zatrudniona 
lub nie pełni służby w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której system teleinformatyczny jest 
eksploatowany

****** nie wypełniać w przypadku gdy osobą wnioskującą jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej


