
 
 

Zarządzenie nr 28/2011 
Burmistrza Miasta Lipna 

z dnia 12 maja 2011 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania 
systemami informatycznymi słuŜącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Lipnie 

 

Na podstawie art. 2 ust l pkt l ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 póz. 565 z pózn. zm1.), art. 36 ust 1 
i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 z pózn. zm2),  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 póz. 
1766)oraz § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 
1024) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemami 
informatycznymi słuŜącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w 
Lipnie, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie 
Miejskim w Lipnie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008r. Nr 127, 
poz. 817, z 2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz.1228.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr. 153, poz. 1271, z 2004 
r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104,  poz. 708 i 711 z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 
1238 oraz z 2010r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i NR 229, poz. 1497.  


