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ZARZĄDZENIE NR 48/2012 
 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 

z dnia 8 czerwca 2012 r. 
 
 
W sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia 
polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. 
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 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 służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Przyjmuje się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w  SP ZOZ 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Wyznacza się Pana Bogusława Bajko na administratora bezpieczeństwa informacji w SP ZOZ 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, którego zakres 
zadań określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Dyrektor Szpitala 
 

Urszula Łapińska 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr …….….. / 2012 

Dyrektora SP ZOZ 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
z dnia …………….…………2012 

 
 
  

Zakres zadań administratora bezpieczeństwa informacji 
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
 
 
1. Zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest nadzorowanie przestrzegania 

zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę 
przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku zgodnie z przepisami . 

2. Administratorowi bezpieczeństwa informacji przysługują następujące uprawnienia 
związane z regulowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych: 

a) opracowanie projektów wymaganych prawem dokumentów wewnętrznych: polityki 
bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 

b) opracowywanie, aktualizowanie i przekazywanie do stosowania dokumentów 
pomocniczych polityki bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) określanie uprawnień do dostępu do informacji chronionych przez ustawę o ochronie 
danych osobowych.  

3. Administratorowi bezpieczeństwa informacji przysługują następujące kompetencje do 
wykonywania funkcji nadzoru: 

a) składanie wniosków do Dyrektora w sprawie zmiany treści polityki bezpieczeństwa 
danych osobowych, 

b) kontrolowanie prawidłowego wykonania wdrożonych i przekazanych do stosowania 
dokumentów pomocniczych polityki bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

d) prowadzenie ewidencji zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo systemów 
informatycznych,  

e) kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych pod względem 
wykonywanych przez nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych 
danych osobowych, 

f) kontrolowanie Sekcji Informatyki pod względem skuteczności zastosowanych 
środków fizycznych, sprzętowych i programowych mających na celu zachowanie 
poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych, 

g) kontrolowanie komórek zajmujących się przechowywaniem i archiwizacją 
dokumentów papierowych zawierających dane osobowe pod względem prawidłowego 
zabezpieczenia tych dokumentów, 



h) kontrolowanie podmiotów trzecich, którym powierzono do przetwarzania dane 
osobowe pod względem zabezpieczenia tych danych, 

i) udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych w Szpitalu przez organy 
państwowe uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych, 

j) weryfikowanie sprzętu i oprogramowania eksploatowanego przez Szpital pod 
względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, 

k) podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych w Szpitalu, 
w tym przywracanie stanu prawidłowego, identyfikowanie przyczyn naruszenia i osób 
odpowiedzialnych i przedstawiania wniosków Dyrektorowi, 

l) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa 
danych osobowych w Szpitalu.  

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia danych 
osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji ma prawo: 

a) instruować osoby, które dopuściły się uchybień, a także wydawać im polecenia mające 
na celu przywrócenie stanu prawidłowego, 

b) przedstawiać Dyrektorowi propozycje zmian w zakresie stosowanych zabezpieczeń 
organizacyjnych i technicznych, 

c) przedstawiać Dyrektorowi raporty dotyczące stanu zabezpieczenie danych osobowych 
w Szpitalu, w tym propozycje poprawiające bezpieczeństwo danych oraz wnioski 
dotyczące odpowiedzialności osób winnych uchybień.  

 
 


