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2 Racibérz, dnia sierpnia 2019 r.

KOMENDANT
filqskiego Oddzialu Strazy Granicznej

im. nadkom. Jézefa Bocheliskiego
z siedzibq W Raciborzu

1..-‘ -222-.2-1+ii‘IN

$L-OI.0910.2.2019

Pan mjr SG Mariusz PATEK

NACZELNIK
Wydzialu Ochrony Informacji
§lqskiego OSG
z siedzibq w Raciborzu

VVYSTAPIENIE POKONTROLNE

Zgodnje z ,,PZanem kontroli Wydzialu Ochrony Informacji §lqskieg0 Oddzialu Strazy
Granicznej w Raciborzu na rok 2019”, W Wydziale Ochrony Inforrnacji zostala przeprowadzona
kontrola W trybie zwyklyrn na temat ,,K0ntrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
przepiséw 0 ochronie tych informacji, w szczegélnoéci okresowa kontrola ewidencji, materiaidw
i obiegu dokumentéw. ”. Czynnoéci kontrolne przeprowadzono W oparciu 0 przepisy Wytycznych
w zakresie zasad z‘ I13/bu przeprowadzania kontroli w urzgdach obsiugujqcych orgcmy lub
wjednostkach orgarzizacyjnychpodleglych lub nadzorowanychprzez Ministra Spraw Wewmgtrznych,
zwanych dalej ,,wytycznymi”, stanowiqcych zalqcznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw
Wewnotrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z poin. zm.), Wprowadzonych
do stosowania W Strazy Granicznej decyzjq nr 139 Komendanta Gléwnego Strazzy Granicznej z dnia
30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z poin. zm.).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej
Wydzial Ochrony Informacji, ul. Da,broWskiego 2, 47-400 Racibérz. W okresie objotym

kontrolq funkcjq Naczelnika Wydzialu pelniliz

pp}k SG Cezary Gwiazdowicz ..... .. od 12 marca 2016 r. do 08 lutego 2019 r.,
mjr SG Mariusz Piqtek.............. .. od 09 lutego 2019 r.

II. Kontrolq przeprowadzil zespol W skladzie:
Kierownik zespolu kontrolnegoz kpt. SG Roman Muchorowski — zastgpca naczelnika Wydzialu

Ochrony Infonnacji, upowainienie nr 282/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;
Czlonek zespolu kontrolnegoz Pani EWa Piechatzek — specjalista Sekcji Postqpowafi

Sprawdzajqcych Wydziahl Ochrony Informacji, upowaznienie nr 284/2019 z dnia 30 kwietnia
2019 r.;

Czlonek zespohl kontrolnego: st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki — starszy kontroler — kierownik
archiwum zakladowego Sekcji Ochrony Dokumentaoji Wydzialu Ochrony Infonnacji, upowaznienie
nr 283/2019 Z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

W trakcie kontroli nie dokonywano zmian upowazniefi W zakresie olcresu prowadzenia kontroli.
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III. Data rozpoczqcia i zakoficzenia czynnoéci kontrolnych
Czynnoéci kontrolne rozpoczoto W dniu 06 maja 2019r. a zakoficzono W dniu do 26 lipca 2019r.

Przerwy Wystopuj a,ce W trakcie kontroli spowodowane nieobecnoéciq kontrolerow:

0 kpt. SG Roman Muchorowski — 19 czerwca 2019 r., od 01 do 16 lipca 2019 r.;
I Pani Ewa Piechatzek — od 14 do 30 czerwca 2019 r.;
0 st.ohor.szt. SG Ireneusz Szpicki -— od 26 do 28 czerwca 2019 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objqty kontrolq
Kontrolq zostai objc-gty okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
W nastopujqcym zakresie:

1) Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentow niejawnych oraz porownanie go ze
stanem ewidencyjnym (kryterimn rzetelnoéci).

2) Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania dokumentow niejawnych i przestrzegania zasad
obiegu dokumentow niejawnych (klyterium legalnoéci i rzetelnoéci).

3) Sprawdzenie sposobu prowadzenia urzqdzefi ewidencyjnyoh, W tym prowadzonych poza
kancelariq tajna, oraz stanu dokumentow niejawnych zarejestrowanych W tych urza,dzeniach
(klyterium legalnoéci, celowoéci i rzetelnoéci).

V. Cel kontroli
Celem kontroli bylo sprawdzenie i ocena legalnoéci i rzetelnoéci realizacji przez Wydziai

Oohrony Informacji, zadafi zwiqzanych z prawidlowoécia, przeohowywania i stanem materialow
niejawnych, ochrony informacji niejawnych oraz przzestrzegania przepisow o ochronie tych
informacji, W szczegolnoéci okresowa kontrola ewidencji, materialow i obiegu dokumentow.

VI. Ocena dzialalnoéci podmiotu kontrolowanego
W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydzialu Ochrony Informacji 8lOSG,

informowal za pomocq poczty elektronicznej, Wybranyoh kierownikow komorek organizacyjnych
komendy 8lOSG o planowanym terminie iprzedmiocie kontroli. Tym samym posiadal Wiedzo, Ze
analogiozna kontrola bodzie przeprowadzona W Jego Wydziale.

dowéd: akta kontroli nr 2

Zespol kontrolny Wydzialu Ochrony Informaoji po przeprowadzeniu czynnosici kontrolnych,
pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisow o oohronie informacji niejawnyoh W podmiocie
kontrolowanym.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentow niejawnych dokonano na podstawie Wykazu
dokumentow niejawnych za olcres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., bc-gdqcych
W uzytkowaniu bieiqcym fimkcjonariuszy i pracownikow Wydzialu Ochrony Informacji oraz kart
RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy i pracownikow Wydziaiu W kancelarii tajnej Wydziaiu
Ochrony Informacji. Stan faktyczny materialéw niejawnych, bodqcych W uzytkowaniu Wykonawcow
podmiotu kontrolowanego jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, okreélonym W urzqdzeniach
ewidencyjnych prowadzonych przez kancelario tajnq na podstawie, ktorych dokonano kontroli.
Braku dokumentéw niejawnych nie stwierdzono.

dowod: akta kontroli nr 17 — 19

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze lub pracownicy przetwarzali dokumenty niej awne poza
kancelaria, niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dobér stosowania érodkow
bezpieczefistwa fizycznego jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami.

VII. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidlowoéci oraz osoby za nie
odpowiedzialne:

W trakcie kontroli przeprowadzonej W Wydziale Ochrony h1formaoji 8lOSG nie stwierdzono
nieprawidlowoéci.

2/3



W Wyniku przeprowadzonych czylmoéci kontrolnych W zakresie ewidencji materialow
i obiegu dokumentéw niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisow o ochronie
informacji niejawnych oraz zgodnoéci stanu faktycznego mziterialow niejawnych ze stanem
ewidencyjnym, braku dokumentow niejawnych nie stwierdzono. W zakresie ewidencji
izabezpieczenia uzytkowanyoh dokumentéw niejawnych nieprawidlowoéci rowniez nie
stwierdzono.

VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pe1nia,ca jego obowiqzki) nie zglosil
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Wystqpienia pokontrolnego,
umotywowanych pisemnych zastrzezefi do ustalefi i ocen W nim zawartych, zgodnie
z przyslugujqcym mu prawem, o ktorym mowa W §28 ust. 1 Wytycznych w zakresie zasad i trybu
przeprowadzania kontroli w urzegdach obsiugujqcych organy Zub w jednosrkach organizacyjnych
podleglych lub nadzorowanych przez Mirzistra Spraw Wewnegtrznych, stanoWia,cych zalqcznik do
decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnotrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43
z poin. 2111.), Wprowadzonych do stosowania W Strazy Gra.11ic:z.nej decyzjq nr 139 Komendanta
Glownego Straiy Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG Z 2012 r., poz. 47 z poin.
zm.).

IX. Zgodnie z §32 WW. Wytycznych, W zwiqzku z niezgloszeniem zastrzezefi, WYS'[E}p16I116
pokontrolne obejmuje treéé projektu Wystqpienia pokontrolnego.

X. Zgodnie z §34 WW. Wytycznych, od Wystz-gpielmia pokontrolnego nie przysiugujq érodki
odwolawcze.

XI. Wystqpienie pokontrolne sporzqdzono W jednym egzemplarzu, ktorego elektroniczna kopia
zostanie udostopniona W ramach systemu EZD PUW dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

XII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano W Ksiqzce kontroli élqskiego Oddzialu Strazy
Granicznej, zarejestrowanej pod numerem KJ/306/16, na karcie nr 3, poz. 2.

podpis zamé¢ konW0l¢

Egze1_nplarz po_L:d3mczy 4 do udostqpnienia W EZD:
Sporz./Wykonai: kpt. SG R.Muchorowski E 665 4148
dnia: 20.08.2019 r.
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