
 ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

 z dnia 16 sierpnia 2016 roku 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu 

Na podstawie art. 20 Rozporządzenie 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 2016 r. poz.113), art. 

36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i §3 

Rozporządzenie 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. W zarządzeniu nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia 

dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w § 1 po 

pkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu: „ 6) Deklaracja stosowania zabezpieczeń wg normy ISO 

PN-ISO/IEC 27001 przyjętych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, stanowiąca załącznik nr 6 do 

Zarządzenia"  

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji - 

Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2016 

    Starosty Poznańskiego 

z dnia 16 sierpnia 2016 roku 

Wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji deklaruje się, że wdrożony System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO/IEC 27001. Deklaracja stosowania zabezpieczeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu stanowi 

dokument, który określa wg jakich procedur, regulaminów, instrukcji i Zarządzeń Starosty, realizowana jest 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Deklaracja 

stosowania zabezpieczeń została opracowana na podstawie wybranych zagadnień z Polskiej Normy 

PN-ISO/IEC 27001. 

Zakres Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu jakie obowiązują na dzień wdrożenia. 

Głównym celem zatwierdzenia Deklaracji jest zebranie w jednym dokumencie wszystkich aktualnie 

stosowanych przepisów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, które dotyczą bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych w Urzędzie ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich poufności, dostępności 

oraz integralności. 


