
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami 

krajowego systemu cyberbezpieczeostwa w Gminie Sieroszewice  

 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  w związku z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                 

o krajowym systemie cyberbezpieczeostwa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) zarządza się 

co następuje: 

 

§1. Wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice jako osoby odpowiedzialne za 

utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeostwa w zakresie  

związanym z realizacją zadao publicznych zależnych od systemu informacyjnego: 

1) Pana Bartosza Kubicę; 

2) Pana Roberta Osowicza. 

   

§2.  Zadania  osób, o których  mowa w § 1  określają przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                 

o krajowym systemie cyberbezpieczeostwa, w szczególności polegają na: 

1) zgłaszaniu incydentów istotnych, poważnych i krytycznych niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do Zespołu Reagowania na Incydenty 

Bezpieczeostwa Komputerowego prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sied 

Komputerową – Paostwowy Instytut Badawczy CSIRT NASK; 

2)  zapewnieniu obsługi incydentu w podmiocie publicznym poprzez podjęcie czynności 

umożliwiających wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie oraz  

podejmowanie działao naprawczych i ograniczeniu skutków incydentu,                                  

a w przypadku incydentu krytycznego jego obsługę we współpracy z CSIRT NASK. 

 

§3. Dane osób wyznaczonych do kontaktu z podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczeostwa należy przekazad  w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia a także 

informacje o zmianie tych danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany do  CSIRT NASK. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 



 

Uzasadnienie do: 

 

ZARZĄDZENIA NR 29.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych  za utrzymywanie kontaktów                                   

z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeostwa w Gminie Sieroszewice 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeostwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) Gmina Sieroszewice realizująca 

zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego jest obowiązana do wyznaczenia 

osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczeostwa i może również wyznaczyd jedną osobę odpowiedzialną za 

utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeostwa w zakresie 

zadao publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jej  jednostki 

organizacyjne. W związku z powyższym wyznacza się osoby odpowiedzialne za utrzymywanie 

kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeostwa. Właściwym zespołem 

CSIRT dla jednostek samorządu terytorialnego jest Zespół CSIRT NASK, prowadzony przez 

Naukową i Akademicką Sied Komputerową – Paostwowy Instytut Badawczy, Instytucję 

podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Mając  na uwadze powyższe, zarządzenie jest uzasadnione i konieczne.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


