
ZARZĄDZENIE NR 319/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa 

Na podstawie art. 4 pkt. 7, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym 
cyberbezpieczeństwie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1369; z 2019 r., poz. 2020; z 2021 r., poz. 2333 i poz. 2445 oraz 
z 2022 r., poz. 655) w związku z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 - z późn.zm.1)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam Pana Romana Sznajder zatrudnionego w Urzędzie Gminy Jemielnica na stanowisku 
starszego informatyka, jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa w imieniu Urzędu Gminy Jemielnica. 

§ 2. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za: 

1) zgłaszanie incydentów istotnych, poważnych i krytycznych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
24 godzin od momentu wykrycia, do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy CSIRT 
NASK; 

2) zapewnienie obsługi incydentu w podmiocie publicznym poprzez podjęcie czynności umożliwiających 
wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie oraz podejmowanie działań naprawczych 
i ograniczeniu skutków incydentu, a w przypadku incydentu krytycznego jego obsługę we współpracy 
z CSIRT NASK. 

§ 3. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dane osoby wyznaczonej, o której 
mowa w §1, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, podlegają 
przekazaniu do CSIRT NASK. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Zastępca Wójta                                                                    
Sekretarz Gminy 

 
 

Piotr Pyka 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone z DZ. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) 
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