
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 1/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin

Na podstawie   art.  33  ust.  2  ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.),  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  2016 r.  poz.113 z  późn.  zm.),  art.  36  ust.  1  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), §  3 ust. 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  § 5 ust.
1  i  §  22  ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego
załącznik  do  zarządzenia  nr  100/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego
2011  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r.  z późn.  zm.)  
zarządzam, co następuje:

§ 1

W  związku  z  wdrażaniem  w  Urzędzie  Miasta  Lublin  Systemu  Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12:

1) wprowadzam  Politykę  Bezpieczeństwa  Informacji  Urzędu  Miasta  Lublin 
stanowiącą załącznik  nr 1 do zarządzenia wraz z dokumentacją Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci załączników do Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji  Urzędu Miasta Lublin,  których wykaz znajduje 
się w załączniku nr 2 do zarządzenia;

2) powołuję  Pełnomocnika  ds.  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem 
Informacji  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  zwanego  dalej  „Pełnomocnikiem”, 
w osobie Pana Andrzeja Wojewódzkiego – Sekretarza Miasta Lublin.

§ 2

1. Zobowiązuję Pełnomocnika do podejmowania działań mających na celu utrzymanie 
procesów zidentyfikowanych  w ramach  Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem 
Informacji.
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2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji zostanie wdrożona w Urzędzie Miasta Lublin 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3

1. W  związku  z  tym,  że  dokumentacja  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem 
Informacji opisuje szczegółowe wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz 
wymiany informacji w postaci elektronicznej stosowane w Urzędzie Miasta Lublin, 
dostęp  do  poszczególnych  dokumentów  realizowany  będzie  zgodnie  z  zasadą 
wiedzy uzasadnionej na podstawie zdefiniowanych w tej dokumentacji poziomów 
dostępu.

2. Na podstawie art.  5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji  
publicznej  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1764),  wykluczam  z  jawności  dokumentację 
Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  stanowiącą  załączniki  do 
Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

1. Upoważniam Pełnomocnika  do  aktualizowania  i  zatwierdzania  polityk,  procedur, 
regulaminów, instrukcji i standardów, wchodzących w skład dokumentacji Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o których mowa w załączniku nr 2 do 
zarządzenia.

2. Upoważniam  Pełnomocnika  do  podpisywania  pism  i  dokumentów  związanych 
z realizacją  zadań  opisanych  w  dokumentacji  Systemu  Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji.

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 20/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 
2013  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Polityki  bezpieczeństwa  danych  osobowych 
i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta Lublin.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) Krzysztof Żuk

   Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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