DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.
Poz. 18
ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej
Na podstawie art. 25 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu
Statystycznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 61, z późn. zm.2))
w celu wykonania postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki Ochrony
Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W Głównym Urzędzie Statystycznym ustanawia się pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Funkcję Pełnomocnika pełni naczelnik Wydziału Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji w Głównym Urzędzie Statystycznym.
3. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej ustanowią w terminie jednego miesiąca od dnia
wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w podległych jednostkach, pełnomocników do spraw bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni.
4. Informacje o powołaniu i odwołaniu pełnomocników, o których mowa w ust. 3, należy bezzwłocznie przekazywać do
Pełnomocnika.
§ 2. 1. Do zadań pełnomocników należy w szczególności:
1) realizowanie obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni;
2) opracowanie i wdrożenie procedury reagowania na incydenty komputerowe;
3) prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka;
4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
5) opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:
a) wystąpieniu incydentów komputerowych,
b) zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych itp.;
6) kierowanie się wytycznymi Prezesa GUS w zakresie realizacji zadań;
7) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.
2. Pełnomocnik, poza realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje działania w zakresie realizacji procesu
bezpieczeństwa teleinformatycznego w statystyce publicznej, w tym:
1) współpracuje z pełnomocnikami do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wyznaczonymi w jednostkach
organizacyjnych służb statystyki publicznej;
2) współpracuje z podmiotami realizującymi zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa, w szczególności z właściwymi
zespołami CERT;
3) współpracuje z Biurem Organizacji i Kadr w zakresie realizacji szkoleń dla pełnomocników, o których mowa w § 1 ust. 3,
oraz prowadzi te szkolenia;
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.
Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2013 r. poz. 1 oraz z 2014 r. poz. 1 i 13.

4) corocznie przedstawia Prezesowi GUS raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, stanowiący część rocznego
sprawozdania z wykonania planu realizacji polityki bezpieczeństwa informacji za poprzedni rok.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu podpisania.
Prezes Janusz Witkowski

