
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR .6/QQ15 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 
z dnia ........... 	1UQ . „I2?i ................. 

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpiecze ństwa teleinformatycznego i administratora systemu 
w Urzędzie Miasta Katowice 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym /Dz. U. 
z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami/ oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych /Dz. U. Nr 182, poz. 1228/ 

zarządza się , co następuje: 

* 1. Wyznaczam inspektora bezpiecze ństwa teleinformatycznego w osobie Pana Andrzeja 
Norasa - Naczelnika Wydzia łu Informatyki, odpowiedzialnego za weryfikacj ę  i bieżącą  
kontrolę  zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi 
wymaganiami bezpiecze ństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. 

2. Wyznaczam administratora systemu w osobie Pana Tomasza Baci - inspektora w Wydziale 
Informatyki, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za 
przestrzeganie zasad i wymaga ń  bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu 
teleinformatycznego. 

* 3. Zakres obowiązków inspektora i administratora bezpiecze ństwa teleinformatycznego okre śla 
załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarz ądzenia. 

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pe łnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych. 

* 5. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 378/2012 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 
wyznaczenia inspektora bezpiecze ństwa teleinformatycznego i administratora systemu 
Urzędzie Miasta Katowice. 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

owice 



Załącznik Nr I doZ rz d,enia 
Wewnę trznego Nr 
Prezydenta M sta K towice 
z dnia 	 AQ"ik,. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA BEZPIECZE ŃSTWA 
TELEINFORMATYCZNEGO 

1 Inspektor bezpiecze ństwa teleinformatycznego realizuje zadania w zakresie 

weryfikacji i biezacej kontroli zgodno ści funkcjonowania eksploatowanego 

w Urzędzie systemu teleinformatycznego z dokumentacj ą  bezpiecze ństwa. 

2. Do podstawowych zada ń  i obowi ązków Inspektora bezpiecze ństwa 

teleinformatycznego nale ży w szczególno ści 

1) Udzia ł  w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym oraz 

tworzeniu dokumentacji: 

2) Bieżą ca kontrola zgodno ści funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze 

szczególnymi wymaganiami bezpiecze ństwa oraz przestrzegania procedur 

bezpiecznej eksploatacji, w ramach której sprawdza: 

- poprawność  realizacji zada ń  przez administratora, w szczególno ści 

właściwe zarządzanie konfiguracj ą  oraz uprawnieniami przydzielonymi 

użytkownikom: 

- znajomość  i przestrzeganie przez u żytkowników zasad ochrony informacji 

niejawnych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie 

teleinformatycznym, a w szczególno ści w zakresie wykorzystania 

urządze ń  i narzędzi s łużących do ochrony informacji niejawnych 

w systemie; 

- stan zabezpiecze ń  systemu teleinformatycznego, a w szczególno ści 

analizuj ąc rejestry zdarze ń  systemu teleinformatycznego, 

3) Organizowanie i prowadzenie szkole ń : 

4) Monitorowanie zmian (np. w funkcjonowaniu mechanizmów zabezpiecze ń , 

aktualizacji oprogramowania itp.): 

5) Reagowanie na sygna ły 	o incydentach w zakresie bezpiecze ństwa, 

wyja śnianie ich przyczyn, okresowe przegl ądanie i dokumentowanie logów 

systemowych: 

6) Przeprowadzanie okresowej analizy zagro że ń : 

7) Tworzenie planów awaryjnych i organizowanie treningów w ich realizacji: 

8) Informowanie pełnomocnika ochrony o wszelkich zdarzeniach zwi ązanych lub 

mogących mieć  związek z bezpiecze ń stwem systemu teleinformatycznego: 

9) Prowadzenie dziennika Inspektora bezpiecze ństwa teleinformatycznego. 



Załącznik Nr 2 do Zą  ą  lenia 
Wewnę trznego Nr .pff 
Prezydenta Mia ta Katoice 
z dnia  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA SYSTEMU 
TELEINFORMATYCZNEGO 

1. Administrator systemu teleinformatycznego bierze udzia ł  w tworzeniu 

dokumentacji bezpiecze ństwa systemu teleinformatycznego oraz w procesie 

zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym: 

1) realizując szkolenia użytkowników systemu teleinformatycznego; 

2) utrzymuj ąc zgodność  systemu teleinformatycznego z jego dokumentacj ą  

bezpieczeństwa: 

3) wdrażając zabezpieczenia w systemie teleinformatycznym. 

2. Do obowiązków Administratora systemu teleinformatycznego należy bieżące 

zarządzanie systemem teleinformatycznym. Efektem zarz ądzania powinno być  

sprawne i bezpieczne funkcjonowanie tego systemu, zgodne z przepisami, 

dokumentem szczególnych wymaga ń  bezpiecze ństwa i procedurami bezpiecznej 

eksploatacji. 

3. Do podstawowych zada ń  Administratora systemu, w tym w zakresie zarz ądzania 

zabezpieczeniami, nale ży w szczególności: 

a) udzia ł  w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym oraz 

tworzeniu dokumentacji bezpiecze ństwa systemu; 

b) utrzymanie zgodności dokumentacji bezpiecze ństwa z konfiguracj ą  systemu 

teleinformatycznego; 

c) tworzenie i usuwanie kont u żytkowników ( na polecenie Pe łnomocnika 

ochrony), wdra żanie uprawnie ń  w systemie wynikających z przydzielonych 

praw dostępu, przydzielanie pierwszych hase ł ; 

d) szkolenie u żytkowników systemu teleinformatycznego z zakresu procedur 

bezpiecznej eksploatacji; 

e) konfigurowanie urz ądzeń  i oprogramowania; 

f) monitorowanie zmian; 

g) przegl ądanie plików zawieraj ących informacj ę  o wybranych zdarzeniach 

w systemie — logów systemowych; 



h) reagowanie na sygna ły o incydentach w zakresie bezpiecze ń stwa i usuwanie 

ich skutków: 

i) prowadzenie ewidencji sprzę tu. oprogramowania i no śników danych: 

j) tworzenie kopii bezpiecze ństwa: 

k) informowanie przełozonych I Inspektora bezpiecze ństwa teleinformatycznego 

o wszelkich zdarzeniach związanych lub mog ących mieć  związek 

z bezpiecze ń stwem systemu te lei nformatycznego; 

1) 	prowadzenie dziennika administratora: 

m) przechowywanie orygina łów zatwierdzonej dokumentacji bezpiecze ństwa 

teleinformatycznego systemu teleinformatycznego, 

n) wdra żanie procedur bezpiecznej eksploatacji: 

o) systematyczne kontrolowanie funkcjonowania mechanizmów zabezpiecze ń  

i poprawno ści dzia łania systemu teleinformatycznego: 

p) informowanie pełnomocnika ochrony o stwierdzonych naruszeniach 

bezpiecze ństwa systemu teleinformatycznego: 

q) zg łaszanie do pełnomocnika ochrony potrzeby w zakresie serwisowania 

i certyfikacji ś rodków ochrony elektromagnetycznej; 

r) analizowanie 	i 	archiwizowanie 	rejestrów 	zdarze ń 	w 	systemie 

teleinformatycznym: 

s) prowadzenie wykazu osób maj ących dostęp do systemu teleinformatycznego 

zawieraj ącego co najmniej: imi ę  i nazwisko, nazwę  (komórki) organizacyjnej, 

posiadane upoważnienie lub stosowne po świadczenie bezpiecze ństwa (jego 

numer, klauzul ę  i datę  wa żności) oraz przydzielanie u żytkownikom konta, 

zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki organizacyjnej 

(tub w jego imieniu przez Pe łnomocnika Ochrony); 

t) zapewnianie dostępu do systemu teleinformatycznego wy łącznie 

użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia lub odpowiednie 

ważne poświadczenia bezpiecze ństwa. 


