
ZARZĄDZENIE NR 343/2021 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 13 i 14 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159, 
poz. 948) zarządzam co następuje:

§1-
Wyznaczam Pana Huberta Brzostka na Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie 
Miejskim w Makowie Mazowieckim odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu 
teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla 
systemu teleinformatycznego

§2.
Wyznaczam Panią Agnieszkę Ślesicką na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
odpowiedzialną za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu 
teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych ze szczególnymi wymaganiami 
bezpieczeństwa oraz kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

§3.

Zakres czynności Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Osoby wyznaczone na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu 
Teleinformatycznego spełniają wymagania, o których mowa w art. 16 w/w ustawy, a swoje funkcje 
zaczynają pełnić po odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego 
prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§5.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 343/2021 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 4 maja 2021 r.

ł

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego odpowiedzialny jest za weryfikację 

i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego, 

ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej 
eksploatacji, a w szczególności kontroluje:

1. przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji 

niejawnych;

2. poprawność realizacji zadań wykonywanych przez Administratora systemu;

3. zgodność konfiguracji systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego;

4. stan środków bezpieczeństwa fizycznego;

5. aktualność wykazu osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego, prawidłowość 

przydzielenia kont użytkowników, zakres nadanych im uprawnień i prawidłowość zabezpieczeń 

zastosowanych w systemie teleinformatycznym;

6. znajomość i przestrzeganie przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji systemu 

teleinformatycznego;

Ponadto Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:

• analizuje rejestry zdarzeń w systemie teleinformatycznym i prawidłowość ich archiwizowania;

• informuje pełnomocnika ochrony o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.



Administrator systemu realizuje zadania w zakresie odpowiedzialności 

za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz odpowiedzialność za przestrzeganie 

zasad i wymagań bezpieczeństwa, przewidzianych dla systemu teleinformatycznego, 
w szczególności:

1. opracowuje i uaktualnia dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

2. przechowuje oryginały zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa 

teleinformatycznego systemu teleinformatycznego;

3. uczestniczy w procesie szacowania ryzyka;

4. wdraża procedury bezpiecznej eksploatacji;

5. szkoli użytkowników systemu teleinformatycznego z zakresu bezpiecznej eksploatacji;

6. utrzymuje zgodność konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego 

z dokumentacją bezpiecznego systemu;

7. systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń i poprawność 

działania systemu teleinformatycznego;

8. informuje pełnomocnika ochrony ds. Ochrony Informacji Niejawnych o stwierdzonych 

naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

9. zgłasza do pełnomocnika ochrony potrzeby w zakresie serwisowania i certyfikacji 

środków ochrony elektromagnetycznej:

10. analizuje i archiwizuje rejestr zdarzeń w systemie teleinformatycznym;

11. prowadzi wykaz osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego;

12. przydziela użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Burmistrza 

Miasta Maków Mazowiecki;
13. zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkownikom

posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenie 

bezpieczeństwa. ----- —


