
ZARZĄDZENIE NR 89.2020 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone”. 

Na podstawie art.48 ust.9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 742) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 16.10.2020 roku zatwierdzam dokumentację systemu teleinformatycznego do przetwarzania 
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i udzielam akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 
systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, przeznaczonego do przetwarzania 
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Wszystkich użytkowników systemu zobowiązuję do ścisłego 
przestrzegania następujących dokumentów: 

1. Szczegółowych wymagań bezpieczeństwa (SWB) dla Punktu Wytwarzania Dokumentów oznaczonych 
klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

2. Procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) dla Punktu Wytwarzania Dokumentów oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 2. Do zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania 
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – upoważniam: 

1. Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, 

2. Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

3. Administratora Systemu Teleinformatycznego 

§ 3. 1.  Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego czynię odpowiedzialnym za weryfikację i bieżącą 
kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania 
procedur bezpiecznej eksploatacji. 

2. Administratora Systemu Teleinformatycznego czynię odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu 
teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz za 
przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa do tego systemu. 

§ 4. Wszyscy użytkownicy systemu teleinformatycznego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia 
obowiązującego prawa w trakcie korzystania z autonomicznego stanowiska komputerowego o klauzuli 
„zastrzeżone”. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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