
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/3/2017

Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 1 marca 2017 r.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Urzędu Miasta Lublin

Deklaracja Prezydenta
Prezydent  Miasta  Lublin  przywiązuje  dużą  wagę  do  zapewnienia 

wymaganego  poziomu  ochrony  informacji  w  realizowanych  zadaniach 
Urzędu Miasta Lublin i  ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji  zgodny  z  wymogami  normy  PN-ISO/IEC  27001:2014-12. 
Prezydent  Miasta  Lublin  wspiera  procesy  zapewniające  osiągnięcie
i utrzymanie adekwatnego do oszacowanych ryzyk poziomu bezpieczeństwa 
informacji.

Prezydent  Miasta  Lublin wdraża Politykę Bezpieczeństwa Informacji
i  deklaruje,  że  System  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  będzie 
podlegał ciągłemu doskonaleniu.

Cel
W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji wprowadza się System 

Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji.  Polityka  Bezpieczeństwa 
Informacji Urzędu Miasta Lublin jest kluczowym elementem tego systemu. 
Celem  niniejszego  dokumentu  jest  zapewnienie  ochrony  informacji, 
adekwatnej do ryzyka i przepisów prawa.

Celami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są:

1. Zagwarantowanie  ochrony  informacji  adekwatnej  do  poziomu występujących  ryzyk  oraz 
wymagań wynikających  z przepisów prawa.

2. Zapewnienie ciągłości procesów przetwarzania informacji.
3. Reagowanie na najnowsze zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji.
4. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
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Realizacja przyjętych celów powinna być zrealizowana poprzez:

1. Określenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji.
2. Wyznaczenie  zadań  i  odpowiedzialności  dla  osób  zarządzających  bezpieczeństwem 

informacji oraz osób zaangażowanych w przetwarzanie informacji.
3. Wyznaczenie właścicieli dla aktywów informacyjnych.
4. Wdrożenie  i  utrzymanie  zabezpieczeń  organizacyjnych,  fizycznych  oraz  technicznych

w systemach informatycznych.
5. Zapoznanie  się  przez wszystkie  osoby  zaangażowane w proces  przetwarzania informacji

w Urzędzie Miasta Lublin z zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, 
adekwatnie do wykonywanych przez nich zadań.

6. Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji.
7. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, 

umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.
8. Przegląd i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
9. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Lublin 
zostały  określone  w  dokumentacji  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji, 
stanowiącej załączniki do niniejszego dokumentu.

Prezydent Miasta Lublin

Lublin, dnia 1 marca 2017 roku
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