
   ZARZĄDZENIE   Nr   132/2015 

    STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2015 roku 

w sprawie: wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie 

 Powiatowym w Poznaniu 

Na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz.526), art. 36 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) i §3 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024) oraz § 70 pkt 2 lit. b uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa Informacji w tym ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, na którą składa się: 

1) Polityka Bezpieczeństwa Informacji stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2) Procedury dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji stanowiące załącznik nr 2 do 

zarządzenia 

3) Regulaminy dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Informacji stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia 

4) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia 

5) Polityka Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia. § 2. 

Dokumentacja wymienione w § 1 obowiązuje wszystkich pracowników Starostwa oraz podmioty zewnętrze, w 

przypadku powierzenia lub udostępnienia danych osobowych w celu ich przetwarzania na podstawie 

podpisanych umów. 

§3. Powołuję Sekretarza Powiatu na Pełnomocnika Starosty Poznańskiego ds. spraw Bezpieczeństwa 

Informacji. 
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§ 4.1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji określa zadania oraz role dotyczące osób odpowiedzialnych za 

wdrożenie i nadzór nad Polityką Bezpieczeństwa Informacji 

2. Zakres zadań i ról jest opisany w załączniku nr 1 do zarządzenia tj. Polityce Bezpieczeństwa Informacji 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji przypisana jest zgodnie z obowiązującą strukturą 

organizacyjną Starostwa. 

4. Właścicielami aktywów i zasobów informacyjnych są Dyrektorzy Wydziałów. 

§ 5.1. Administratorem Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych jest Starosta Poznański. Obowiązki wynikające z ustawy 

o ochronie danych osobowych Starosta Poznański powierza osobom nadzorującym w zakresie podległych 

pracowników. 

2. Administratorem Danych dla lokalnych zbiorów przetwarzanych w centralnym systemie „Kierowca" 

I „Pojazd", jest Starosta Poznański. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

Instrukcji Bezpieczeństwa dla systemu „Kierowca" i „Pojazd" Starosta Poznański powierza Dyrektorowi 

Wydziału Komunikacji i Transportu. 

§ 6.1. Administratorem danych osobowych w systemie EKSMOON - Elektronicznym Krajowym Systemie 

Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 j.t.) jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. Zasady postępowania w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemie EKSMOON, 

nadzoruje Dyrektor Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

§ 7.1 Załączniki do niniejszego zarządzenia nie podlegają publikacji na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej, stanowią tajemnice, o której mowa w art.100 § 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm). 

2. Załączniki dostępne są na stronie Intranetu jako wewnętrzne dokumenty Starostwa. 

§ 8.Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. 

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: 

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 

Poznaniu. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2015 roku. 
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       Uzasadnienie 

   do Zarządzenia Nr 132/2015 

    Starosty Poznańskiego 

z dnia 30 października 2015 roku 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2014 r., poz. 1182 tj.) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku, oraz § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526), niezbędne jest opracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa 

informacji w tym danych osobowych. System zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na 

podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 a ustanowienie zabezpieczeń, zarządzania ryzykiem oraz 

audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą w tym : PN-ISO/IEC 17799 w 

odniesieniu do ustanowień zabezpieczeń, PN- ISO/IEC 27005 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, 

PN-ISO/IEC 24762 w odniesieniu do odtwarzania technik informatycznych po katastrofie w ramach zarządzania 

ciągłością działania. 

Opisane w tej dokumentacji procedury i regulaminy powinny zapewnić bezpieczeństwo informacji w 

tym przetwarzanych w urzędzie danych osobowych, przedstawiać aktualny stan zabezpieczeń i podjętych 

środków organizacyjnych, określać granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów 

informatycznych wspomagających pracę urzędu. 

Dokumentacja ( załącznik 4 i 5 do zarządzenia) jest podstawowym dokumentem wymaganym przez 

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1182 tj.), który opisuje 

sposób przetwarzania danych osobowych w Starostwie, środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
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