
ZARZ|DZENIf, Nr 17
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa

z dnia 19 stycznia 2040r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego w

Urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie

Na podstawie art. 64 ust. l, pktl ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie
informacji niejawnych (t j .  Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 163 1) orz $ 7, ust I pktl
Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miejskiego w Jqdrzejowie, bqdqcego
zalqcznikiem do Zarzqdzenia Nr 347105 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 14
grudnia 2005roku - zarzqdzam, co nastqpuj e:

$ l

Z dnien 01 lutego 2010r. wyznaczam na stanowisko Administratora Systernu
Teleinfbrmatycznego w Urzqdzie Miejskim w Jqdrzejowie Pana Jacka Mroza.
Stanowisko to bgdzie pelnione równoczeénie z dotychczas zajmowanym
stanowiskiem.
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Administrator systemu teleinformatycznego odpowiada za fi-rnkcjonowanie
systemów i sieci teleinfonnatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagaú
bezpieczeústwa systemów i sieci teleinformatycznych, a w szczególnoÉci:

a) opracowuje projekty szczególnych wymagaú bezpieczeústwa systemu
lub sieci teleinformatycznej i procedury bezpiecznej eksploatacji, w celu
przekazania ich odpowiednim sluZbom ochrony paústwa do
zatwierdzenia

b) instaluje system operacyjny i przydziela uprawnienia,
c) prowadzi szkolenia u2ytkowników na temat zasad i

bezpieczeistwa obowiqzuj4cych podczas pracy systemem,
d) prowadzi codzienn4 obslugq technicznq systemu i sprawdza poprawnoéó

dzialania systemu oraz jego zabezpieczeh,
e) wykonuje kopie zapasowe danych,
f) wdraZa plocedury bezpieczeñs va. ochron¡ antywirusoir ej oraz

sprawuje nadzór nad f unkcjonowaniem systemu,
g) sprawdza poprawnoéó dzialania systemu orazjego zabezpieczen,
h) wdraZa procedury ochrony antywirusowej,
i) opracoivuje plany awarlne i plan napraw systemów,
j ) utrzymuj e nalezyty stan techniczny sprzQtu komputerowego.

egzekwowanie gwarancii oraz legalnoéci oprogratnowania,

procedur



informuje Pelnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, o
stwierdzonych naruszeniach bezpieczeústwa systemu oraz wykrytych
wirusach.
przygotowuje rnaterialy dowodowe z zakresu spraw zwiqzanych z
bezpieczeristwem teleinformatycznym w przypadku prowadzenia
postqpowañ wyjaéniajqcych zwiqzanych z naruszeniem bezpieczeústwa
teleinformatycznego w U rzgdzie,
proponuje zmiany rnaj 4ce na celu zwiqkszenie bezpieczeristwa systemu
lub sieci te lein fbrmatycznej.
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Wykonanie zarzqdzenia powierzam Pelnornocnikowi ds. Ochrony Inforrnacji
Niej awnych, który z freéciq zarzqdzenia zapozna pracowników Urzqdu, których
zakres dzialania ma zwiqzek z aktualnie obowi4zuj4cymi przepisami
dotyczqcymi ochrony informacj i niejawnych.
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Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania
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