
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 76/2/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie  nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin

Na podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i  § 78 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 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  zmienionego
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 70/10/2017 z dnia 31 października 2017 r.
oraz nr 78/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany: 

1) w  §  2  w  pkt  11  średnik  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  się  wyrazy
„ Administrator Bezpieczeństwa Informacji;”;

2) w § 16 w ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

„1) Departament Prezydenta, w skład którego wchodzą:

 a) Wydział Oświaty i Wychowania (OW),

 b) Wydział Audytu i Kontroli (AK),

 c) Wydział  Bezpieczeństwa  Mieszkańców  i  Zarządzania  Kryzysowego
     (BM),

 d) Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów (SOI),

 e) Biuro Kadr (KD),

  f) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (MRK),

 g) Biuro Obsługi Prawnej (BP),

 h) Biuro Rady Miasta (BRM),

  i) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

  j) Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW),
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 k) Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej (WM),

  l) Biuro Bezpieczeństwa Informacji (BI),

m) Kancelaria Prezydenta (KP),

 n) Pion Ochrony Informacji Niejawnych (POIN),

 o) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznik Prasowy Prezydenta (RZP),

 p) Urząd Stanu Cywilnego (USC),

 q) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. strategii  i  monitoringu wykorzystania
     miejskich obiektów sportowych (MOS),

 r) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  rozwiązań systemowych  –  Ekspert
    Prezydenta (RSE);”;

3) w § 18 w ust. 1 po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

„8b) Biurem  Bezpieczeństwa  Informacji  –   Administrator  Bezpieczeństwa
       Informacji;”;

4) w § 31 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  –  w  Biurze
     Bezpieczeństwa Informacji.”;

5) po § 40c dodaje się § 40ca w brzmieniu:

„§ 40ca

                 Biuro  Bezpieczeństwa  Informacji realizuje  w  szczególności  zadania
        z zakresu:
                 1) wykonywania  obowiązków  administratora  bezpieczeństwa  informacji,
                     w tym m.in.: 
                     a) sprawdzania  zgodności  przetwarzania  danych  osobowych
                         z przepisami prawa,
                     b) koordynacji,  nadzorowania  i  opracowania  oraz  aktualizowania
                         dokumentacji  opisującej  sposób  przetwarzania  danych  oraz  środki
                         techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych,
                     c) zapewnienia zapoznania się  osób upoważnionych do przetwarzania
                         danych   osobowych  z  przepisami  o  zasadach  i  ochronie  danych
                         osobowych; 
                 2) kreowania,  opracowywania  i  aktualizacji  polityki  bezpieczeństwa
                     informacji oraz  nadzoru nad jej realizacją;
                 3) opracowywania  zasad  ochrony informacji  chronionych  przetwarzanych
                     w każdej  postaci,  a  także  sprawowania  kontroli  nad  przestrzeganiem
                     i stosowaniem tych  zasad;
                 4) definiowania uprawnień dostępu do danych przetwarzanych w systemie
                     teleinformatycznym  i  tradycyjnym;
                 5) inicjowania i podejmowania działań w zakresie ochrony informacji, w tym
                     doskonalenia ochrony danych osobowych;
                 6) opiniowania:
                     a) przygotowywanych  i  wdrażanych  unormowań  wewnętrznych
                         w zakresie związanym z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem
                         danych osobowych,
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                     b) projektów  umów,  których  realizacja  może  skutkować  ujawnieniem
                         informacji  chronionych,  zawieranych  przez  komórki  organizacyjne
                         i stanowiska  pracy w departamentach Urzędu; 
                7) uczestniczenia  w  przeprowadzaniu  testów  bezpieczeństwa  systemu
                    informatycznego;
                8) prowadzenia rejestrów związanych z realizacją zadań z zakresu polityki
                    bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych; 
                9) przeprowadzania  inspekcji  (sprawdzeń)  z  zakresu  bezpieczeństwa
                    informacji, w szczególności dotyczących danych osobowych;
              10) współpracy  z  podmiotami  zewnętrznymi  na  płaszczyźnie  uregulowań
                    prawnych  w sferze  ochrony  informacji  i  danych  osobowych  oraz
                    w zakresie obejmującym bezpieczeństwo danych.”;

6) uchyla się § 44c;

7) w § 67 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

    „11) wdrażania  i  stosowania  zasad  bezpieczeństwa  teleinformatycznego
           w komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy w departamentach;”;

8) w § 68 uchyla się pkt 4.

§ 2

Schemat  graficzny struktury  organizacyjnej  Urzędu  Miasta  Lublin,  stanowiący
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

      (-) Krzysztof Żuk

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