
Zarządzenie Nr 32/2020 

                 Burmistrza Bornego Sulinowa 

           z dnia 30 marca 2020 r. 

 

w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim  
w Bornem Sulinowie oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów  
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) – zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Utworzone zostaje stanowisko Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie 

§ 2. Wyznaczam Pana Dariusza Mostowskiego do pełnienia obowiązków Administratora 
Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz do 
utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie 
zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez Gminę 
Borne Sulinowo. 

§ 3.Wyznaczona osoba w ramach utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzialna za: 

a) niezwłoczne zgłaszanie incydentów w Gminie Borne Sulinowo do CSIRT NASK, nie 
później jednak, niż w ciągu 24 godzin od momentu ich wykrycia, 

b) zarządzanie incydentem w Gminie Borne Sulinowo,  
c) współpracę w obsłudze incydentu w Gminie Borne Sulinowo z CSIRT NASK z 

uwzględnieniem przekazywania niezbędnych danych, w tym danych osobowych,  
d) zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do 

wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie 
skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. 
 

§ 4.Zakres czynności wykonywanych przez Administratora Systemów Informatycznych 
stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 32/2020 

Burmistrza Bornego Sulinowa  

                 z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Zakres czynności Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w 
Bornem Sulinowie: 

1. Pełnienie nadzoru nad: 

- zgłaszanymi oraz możliwymi do wystąpienia incydentami poprzez podejmowanie działań 
korygujących oraz zapobiegających wystąpieniu incydentu; 

- hasłami wykorzystywanymi przez użytkowników systemu informatycznego; 

- ewidencją oprogramowania. 

2. Realizowanie zadań związanych z: 

- instalowaniem, odinstalowywaniem oraz obsługą techniczną oprogramowania; 

- zakładaniem kont oraz nadawaniem uprawnień w systemie informatycznym; 

-  podejmowaniem działań przeciwdziałających szkodliwemu oprogramowaniu; 

- zarządzaniem skrzynkami e-mailowymi wykorzystywanymi przez pracowników; 

- nadzorowaniem zgodnego z Polityką Bezpieczeństwa Informacji serwisowania urządzeń; 

- wykonaniem kopii bezpieczeństwa; 

- zarządzaniem licencjami oprogramowania; 

- zarządzaniem programami antywirusowymi; 

- zarządzaniem sieciami. 

 


