
Zarzqdzenit N, ./.ffiUJ
B urmistrzo M issts Jgdrzeiowu
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wsprawiewprowadzeniazmianwZarzqdzeniuNr5/13 zdnia l l .01.20l3r.dotycz4cym
wprowadzenia Systemu Zarz4dzania Bezpieczeústwem Informacji w Urzgdzie Miasta Jgdrzejów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22007r. Nr 142, poz. l59l zpó2n. zm.) zarzqdzam co nastgpuje:

$ r
W zalqcznlku numer I do Zarzydzenia Nr 5/13 z dnia 11.01.2013r. w sprawie wprowadzenia
Systemu ZarzqdzaniaBezpieczeústwem Informacji w Urzgdzie Miasta Jgdrzejów, wprowadza
sig nastgpuj qce zmiany:

1) w tytule ,,13. Ochrona logiczna" po ust. 2 dopisuje sig ust. 2a w brzmieniu

,,2a. Blokowanie portów USB. Wniosek o umoZliwienie korzystania z portu USB

stanowi zal4cznik nr 4 do niniejszej Polityki".
2) w tytule ,,16. Polityka dostgpu do systemów informatycznych" w pkt.

,,16.6. Nadawanie uprawnieú uZytkownikom" ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 7 otrzymuj1
brzmienie:
"3. Prawa dostgpu sq przydzielane w zakresie minimalnym do rcalizacji zadai na
powierzonym stanowisku, zgodnie ze stosowan4 w UrzEdzie politykE podzialu
obowi4zków okreélaj4ca zasady odseparowania czynnoÉci w sposób minimalizuj4cy
naüt?ycia i przeprowadzanie dzialaf' na szkodg Urzgdu. Naczelnicy poszczególnych
wydzialów wraz z ASI definiuj4 typowe zakresy uprawnieri dla stanowisk pracy.
Zakres typowych uprawnieú jest przechowywany u ASI.
4. O wszelkich zmianach na stanowiskach pracy zwiqzanych ze zmianE uprawnieú,
w szczególnoSci wiql4cych sig z odebraniem nadanych uprawnieú dostgpu
pracownika, jego przelolony musi natychmiast poinformowaó ASI.
5. ASI prowadzi rejestr przyznanych uprawniei oraz audyuje zgodnoSó nadanych
uprawnieri ze zlolonymi w wnioskami.
7. Po zakoúczeniu umowy o pracq (lub równowaínej umowy lub zakoúczenitt
wspólpracy) konto u2ytkownika jest blokowane najpóíniej w 24 godziny po
przekazaniu takiej informacji do ASI."

3) w tytule ,,16. Polityka dostgpu do systemów informatycznych" w pkt. ,,16.9. Dostgp
do Internetu" skreéla sie ust. 4.
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Wykonanie zarzEdzenia powierza siE
Miasta Jgdrzejowa
Nadzór na wykonaniem zarz4dzenia
Informacii.

Zarzadzenie wchodzi

$ 2
kieruj 4cym komórkami organizacyjnymi Urzgdu

powierza sig Administratorowi Bezpieczeústwa

s 3
w 2ycie z dniem podjgcia.
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