
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA  F/PSZ-1/2/2 

 

Rejestr wymagań prawnych i innych 

dot. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

L.p. Wymaganie prawne i inne 
Uwagi:  

aktualne/ 

nieaktualne 

1.  

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r., poz.119.1) 

aktualne 

2.  
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) 
aktualne 

3.  
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j.). 
aktualne 

4.  
Ustawa z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej .  

(Dz.U. z 2016 r. poz.1579  z późn. zm.) 
aktualne 

5.  
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. (Dz.U. z 2021 r. poz 670 t.j. z późn. zm.) 
aktualne 

6.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów Publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

(Dz.U. 2017 r, poz.2247, t.j.) 

aktualne 

7.  
Ustawa z dnia 5 lipca 20218 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1369.) 
aktualne 

8.  

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii 

Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 (Monitor Polski 2019 r. 

poz. 1037) 
aktualne 

9.  

Zarządzenie nr ON.120.77.2015.PSZ  Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 sierpnia 

2015 r. w sprawie organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie 

Miejskim w Bielsku-Białej (Manager Bezpieczeństwa Informacji) 
aktualne 

10.  

Zarządzenie nr ON.120.105.2020.IOD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej” 
aktualne 

11.  
Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika Informatyczna - Techniki 

bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania  
aktualne 

12.  
Polska Norma  PN-ISO/IEC 27002:2014-12 Technika informatyczna – Techniki 

bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji 
aktualne 

13.  
Polska Norma  PN-ISO/IEC 27005 :2010 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa 

- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji  
aktualne 

14.  

PSZ-1 nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

PSZ-1/5 Postepowanie z incydentami, niezgodnościami i działania korygujące 

Instrukcja ISZ-1/5/1 Postępowanie z incydentami związanymi z bezpieczeństwem 

informacji, cyberbezpieczeństwem oraz naruszeniami ochrony danych osobowych  

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej  
PSZ-4 Nadzorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

PSZ-4/1 Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji 

PSZ-4/2/IT Utrzymanie i monitorowanie obszarów bezpieczeństwa informacji –  

obszar bezpieczeństwa informatycznego 

Instrukcja ISZ-4/2/IT/1 Zasady bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych 

przez użytkowników 

PSZ-4/2/BO Utrzymanie i monitorowanie obszarów bezpieczeństwa informacji –  

obszar bezpieczeństwa osobowego 

Instrukcja ISZ-4/2/BO/1 Zasady postępowania przy zmianie stanowiska pracy 

PSZ-4/2/BF Utrzymanie i monitorowanie obszarów bezpieczeństwa informacji –  

obszar bezpieczeństwa fizycznego 

Instrukcja ISZ-4/2/BF/1 Zarządzanie dostępem do pomieszczeń 

Instrukcja ISZ-4/2/BF/2 Zasady pracy w strefach 

Instrukcja ISZ-4/2/BF/3 Kontrola dostępu przez wykonawców zewnętrznych 

PSZ-4/3 Zarządzanie ciągłością działania 

Plan Ciągłości Działania 

aktualne 

 

Data aktualizacji: 27 lipca 2021 r. 

Podinspektor 

Biuro ds. Systemu Zarządzania 


