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KOMENDANT

Slqskiego Oddzialu Strazy Granicznej
im. nadkom. Jozefa Bochefiskiego

z siedzibq w Raciborzu

SL-OI.0910.1.2019

Pan mjr SG Tomasz PIELCZYK

NACZELNIK
Wydziahl Techniki i Zaopatrzenia
§lqskiego oso
z siedzibq w Raciborzu

VVYSTAPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z ,,Planem kontroli Wydziaiu Ochrony Informacji §Zqskz'eg0 Oddziaiu Sl1"az'y
Granicznej w Raciborzu na rok 2019 ”, W Wydziale Technjki i Zaopatrzenia zostala przeprowadzona
kontrola W trybie zwyklym na temat ,,K0ntr0la ochrony informacji niejawnych oraz przesrrzegania
przepiséw 0 ochrcmie tjzch informacji, w szczegdlnofici okresowa kontrola ewidencji, materiaiciw
i obiegu dokumentéw. Czymaoslci kontrolne przeprowadzono w oparciu 0 przepisy wytycznych
w zakresie zasad 1' hjybu przeprowadzania kontroli w urzgdach obsiugujqcych org-any lub
wjednostkach organizacyjnychpodleglych lub nadzorowanychprzezMinistra Spraw Wewmgtrznych,
zwanych dalej ,,Wytycznymi”, stanowiqcych za1qcznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw
Wew11<-gtrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z poin. zm.), wprowadzonych
do stosowania w Straiy Granicznej decyzjq nr 139 Komendanta Gléwnego Stra2':y Granicznej z dnia
30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z poin. z.m.).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej
Wydzial Techniki i Zaopatrzenia, ul. Dqbrowsldego 2, 47-400 Raciborz. W okresie obje:-;1ym

kontrolq funkcjo Naczelnika Wydzialu pelnili:

plk SG Marek Koch........... .. od 12 marca 2016 1'. do 05 Inaja 2017 r.,
mjr SG Tomasz Pielczyk. . .. od 06 rnaja 2017 r.

II. Kontrolq przeprowadzil zespél w skladzie:
Kierownik zespolu kontrolnego: kpt. SG Roman Muchorowski - zastopca naczelnika Wydzialu

Ochrony Informacji, upowainienie nr 291/2019 z dnia 13 maja 2019 r.;
Czlonek zespolu kontrolnego: Pani Ewa Piechatzek — specjalista Sekcji Postopowafi

Sprawdzajqcych Wydziahl Ochrony Informacji, upowaznienie nr 292/2019 z dnia 13 maja 2019 r.;
Czlonek zespolu kontrolnego: st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki — starszy kontroler — kierownik

arohiwum zakladowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydzialu Ochrony Irzformacji, upowaznienie
nr 293/2019 z dnia 13 maja 2019 r.;

W trakcie kontroli nie dokonywano zmian upowazniefi W zakresie okresu prowadzenia kontroli.
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III. Data rozpoczqcia i zakoliczenia czynnoéci kontrolnych
Czynnoéci kontrolne rozpoczoto W dniu 13 maja 2019r. a zakoficzono w dniu do 26 lipca 20 1 91'.

Przerwy wystqpujqce w trakcie kontroli spowodowane nieobecnoéciq kontrolerowz

0 kpt. SG Roman Muchorowski — 19 CZ6I'WC3. 2019 r., od 01 do 16 lipca 2019 r.;
0 Pani Ewa Piechatzek — od 14 do 30 czerwca 2019 r.;
I st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki — od 26 do 28 czerwca 2019 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objqty kontrolq
Kontrolq zostai objoty okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 1".
W nastopujqcym zakresie:

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

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

3) Sprawdzenie sposobu prowadzenia urzqdzefi ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza
kancelaria, tajnq oraz stanu dokumentow niejawnych zarejestrowanych w tych urza,dzeniach
(kryterium legalnoéci, celowoéci i rzetelnoéci).

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

Teclmiki i Zaopatrzenia, zadafi zwiqzanych z prawidlowoéciq przechowywania i stanem materialéw
niejawnych, ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania pizepisow o ochronie tych
informacji, w szczegélnoéci okresowa kontrola ewidencji, materialow i obiegu dokumentow.

VI. Ocena dzialalnoéci podmiotu kontrolowanego
W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydzialu Techniki i Zaopatrzenia §lOSG, zostal

poinformowany za pomoca, poczty elektronicznej przez kierownika komérki kontroli o planowanym
terminie i przedmiocie kontroli.

dow6d: akta kontroli nr 2

Zespol kontrolny Wydziahl Ochrony Informacji po przeprowadzeniu ozynnosici kontrolnych,
pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisow o ochronie informacji niejawnych w podmiocie
kontrolowanym.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentéw niejawnych dokonano na podstawie wykazu
dokumentow niejawnych za okres od dnia 12 marca 2016 1". do dnia 30 kwietnia 2019 r., bodqcych
w uzytkowaniu biezqcym funkcjonariuszy i pracownikéw Wydzialu Techniki i Zaopatrzenia oraz
kart RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy i pracownikow Wydzialu w kancelarii tajnej Wydzialu
Ochrony Informacji. Stan faktyczny materialow niejawnych, bodqcych w uzytkowaniu wykonawcéw
podmiotu kontrolowanego jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, okreélonym w urzqdzeniach
ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarie; tajnq na podstawie, ktérych dokonano kontroli.
Braku dokumentéw niejawnych nie stwierdzono.

dowéd: akta kontroli nr 12 - 13

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze lub pracownicy przetwarzali dokumenty niejawne poza
kancelarizg niezgodnie 2 przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dob6r stosowania érodkéw
bezpieczefistwa fizycznego jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami.
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VII. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidlowoéci oraz osoby za nie
odpowiedzialnez

W trakcie kontroli przeprowadzonej W Wydziale Techniki i Zaopatrzenia $lOSG
nie stwierdzono nieprawidiowoéci.

W wyniku przeprowadzonych czynnoéci kontrolnych W zakresie ewidencji materiaiow
i obiegu dokumentow niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisow o ochronie
informacji niejawnych oraz zgodnoéci stanu faktycznego materialow niejawnych ze stanem
ewidencyjnym, braku dokumentéw niejawnych nie stwierdzono. W zakresie ewidencji
izabezpieczenia uzytkowanych dokumentow niejawnych nieprawidlowoéci r6Wnie:2
nie stwierdzono.

VIII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pelniqca jego obowiqzki) nie zglosil
W tenninie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Wystqpienia pokontrolnego,
umotywowanych pisemnych zastrzezefi do ustalefi i ocen W nim zawartych, zgodnie
z przyslugujqcyin mu prawem, o kt61ym mowa W §28 ust. 1 Wytycznych w zakresie zasad 1' trybu
przeprowadzania kontroli w urzgdach obslugujqcych organy Zub w jednostkach organizacyjnych
podleglych lub nadzorowanych przez Minislra Spraw Wewngtrznych, stanowiqcych za1a,cz11ik 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 Granicznej decyzjq nr 139 Komendanta
Glownego Strazy 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 zastrzeiaefi, wystacpienie
pokontrolne obejmuje treéé projektu wystqpienia pokontrolnego.

X. Zgodnie z §34 WW. Wytycznych, od Wystqpienia pokontrolnego nie przyslugujq érodki
odwoiawoze.

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

XII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano W Ksiqzce kontroli Slqskiego Oddzialu Strazy
Granicznej, zarejestrowanej pod numerem KJ/306/16, na karcie 111" 3, poz. 2.
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podpis zarz dzajqcego kontrolg

Egzemplarz pojedynczy ,— do l.ld0S@p,I1iB_I1ii1_W EZD:
Sporz./wykonal: kpt. SG R.Muchorowski E 665 4148
dnia: 20.08.2019 1'.
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