
ZARZĄDZENIE  Nr  OR.120.25.2013 

BURMISTRZA  BIAŁEJ 

z dnia  10 czerwca 2013 r. 

 

 

 

w sprawie wyznaczenia  Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora 

Bezpieczeństwa Teleinformatycznego   w Urzędzie Miejskim w Białej 

 

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych ( Dz.U Nr 182, poz. 1228 ) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego  

( Dz.U Nr 159, poz.948) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyznaczam  Pana Sławomira  Szmulika – starszego informatyka  na Administratora 

Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Białej. 

2. Wyznaczam   Pana Artura  Sztechmilera – inspektora ds. zarządzania kryzysowego i 

sportu na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w 

Białej. 

 

§ 2. 

 

1. Administrator Systemu Teleinformatycznego , o którym mowa w § 1 ust. 1 realizuje 

zadania w zakresie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego 

oraz  odpowiada za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla 

systemu teleinformatycznego, w szczególności : 

1) opracowuje projekt szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego oraz  przygotowuje uaktualnianie dokumentacji; 

2) wdraża procedury bezpiecznej eksploatacji w tym ochrony antywirusowej; 

3) szkoli użytkowników systemu teleinformatycznego  na temat zasad i procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy z systemem ; 

4) wykonuje kopie zapasowe danych; 

5) systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń i poprawność 

działania systemu teleinformatycznego; 

6) reaguje  na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i 

usuwa ich skutki; 

7) proponuje zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego; 

8) prowadzi wykaz osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego ; 

9) zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników 

posiadających wymagane uprawnienia oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub 

upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych; 

10) uczestniczy w procesie szacowania ryzyka, współpracuje w tym zakresie z 

pełnomocnikiem ochrony w Urzędzie. 

 



2. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 realizuje 

zadania w zakresie weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania 

eksploatowanego systemu teleinformatycznego z jego dokumentacja bezpieczeństwa ,a w 

szczególności:  

1) kontroluje przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie 

teleinformatycznym informacji niejawnych; 

2) nadzoruje i kontroluje konfigurację systemu teleinformatycznego z dokumentacją 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego; 

3) czuwa  nad aktualnością wykazu osób mających dostęp do systemu 

teleinformatycznego; 
4) kontroluje znajomość i przestrzeganie przez użytkowników procedur bezpiecznej 

eksploatacji systemu teleinformatycznego; 
5) informuje pełnomocnika ochrony o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego; 

6) prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników 

Urzędu; 

7) uczestniczy w opracowaniu projektu szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego. 
 

§ 3. 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w 

Urzędzie Miejskim w Białej. 

 

§ 4. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 

Burmistrz Białej 
Arnold Hindera 


