
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - 

KOZIELSKIEGO Nr 7/25/2019 z dnia 

                                                08 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560) Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - 

Kozielskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza Pana Krzysztofa Księskiego - Inspektora Ochrony Danych, jako osobę odpowiedzialną za 

utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu i jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w punktach od 1 

do 17, w załączniku nr 9 do Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. 

§ 2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych w zakresie oznaczonym w § 1 należy: 

1) niezwłoczne zgłaszanie incydentu zaistniałego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim, nie 

później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do CSIRT NASK; 

2) zapewnienie obsługi incydentu zaistniałego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim i incydentu 

krytycznego we współpracy z CSIRT NASK, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe; 

3) zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do wiedzy 

pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów 

zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w 

tym zakresie na stronie internetowej Powiatu. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd: 

1. Małgorzata Tudaj 

2. Józef Gisman 

3. Marian Wojciechowski 

4. Stanisław Węgrzyn 

5. Paweł Masełko



UZASADNIENIE 

              DO UCHWAŁY NR 7/25/2019 4 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO 

           z dnia 08 stycznia 2019 r 

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 

Zgodnie z zapisami art. 21 ust.l ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, realizujący zadanie publiczne zależne od systemu 

informacyjnego jest obowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z 

podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Przez podmiot publiczny rozumie się m. in. 

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1-6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), w tym jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski realizuje zadania publiczne zależne od systemu informatycznego m.in. 

tj. zintegrowany system CEPIK lub system GEO INFO lub system COMARCH OPTIMA - KADRY 

PŁACE. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

SEKRETARZ POWIATU 

         Dorota Zasłonka 


