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1. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie właściwego sposobu zgłaszania oraz reagowania na 
zaistniałe lub możliwe incydenty bezpieczeństwa. 

 
2. Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest ustalenie zasad zgłaszania incydentów bezpieczeństwa, sposobu ich 
obsługi i dokumentowania. 
 

3. Zakres stosowania 
Procedura obowiązuje wszystkich zatrudnionych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z 
siedzibą w Lwówku Śląskim i dotyczy wszystkich form przetwarzania informacji. 

 

Każdy zatrudniony ma obowiązek zgłoszenie zauważonego incydentu. 
 
4. Sposób postępowania  
4.1. Kategorie incydentów 

W celu usystematyzowania zasad postępowania z incydentami w zakładzie przygotowano 
następujące kategorie incydentów:  
1. informatyczne, 
2. bezpieczeństwa ludzi, sprzętu i informacji, 
3. środowiskowe. 
 

4.2. Lista przykładowych incydentów 
Przykładowe incydenty, przynależność do poszczególnych kategorii oraz kontakt do osoby 
odpowiedzialnej zawiera „Lista przykładowych incydentów” – druk F-4/2022/PI/ 01. 
„Lista przykładowych incydentów” nie stanowi zamkniętego katalogu incydentów. Każdy 
zatrudniony w zakładzie, który stwierdzi zajście incydentu bezpieczeństwa innego niż 
wymienione w liście zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić go odpowiedniej komórce 
obsługującej dany rodzaj incydentów – zgodnie z kategoriami przedstawionymi na druku F-
4/2022/PI/ 01 

 
4.3. Zgłoszenie zdarzenia 

a) Każdy zatrudniony, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie bezpieczeństwa informacji (w 
tym danych osobowych) zobowiązany jest do jego niezwłocznego zgłoszenia 
bezpośredniemu przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej wskazanej w „Liście 
przykładowych incydentów”. 

b) Zgłoszenie powinno zostać przekazane w sposób gwarantujący szybkie dotarcie informacji 
do jej odbiorcy. Przykładowe sposoby informowania o zdarzeniu: 
 telefonicznie, 
 pocztą elektroniczną, 
 osobiście, 
 pisemnie. 

 
 



 

 

Nazwa i nr  dokumentu 
PROCEDURA 

4/2022/PI   
Tytuł 

 ZARZĄDZANIE 
INCYDENTAMI 

 
Str.3/ 12 
 
Nr zmiany:  

 
ISO/ IEC 27001: 2017 

Dotyczy: 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 

Nr. wydania: 1 
 
Data: 30.09.2022 r. 

 
 

Sporządził :  
 
 
 

Sprawdził: Zatwierdził: 

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy Pełnomocnika  ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania    
Data wprowadzenia: 30.09.2022 r. 

 

4.4. Ocena zasadności i raportowanie zdarzenia 
a) Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia komórki organizacyjne / osoby odpowiedzialne za 

obsługę poszczególnych kategorii incydentów oceniają zasadność zgłoszenia i niezwłocznie 
(jeśli to konieczne) podejmują działania eliminujące skutki zajścia incydentu. 

b) Komórki organizacyjne/osoby odpowiedzialne za obsługę poszczególnych kategorii 
incydentów zobowiązane są do przygotowania po jego zgłoszeniu „Protokołu obsługi 
incydentu” – druk F- 4/2022/PI/ 02.   

c) Raport o incydencie tworzony jest bez względu na to, czy zgłoszenie było zasadne czy nie. 
Jeśli jest to wymagane należy zasięgnąć opinii osób merytorycznie przygotowanych do 
oceny zasadności zgłoszenia. [Zgłoszenie incydentu w formie pisemnej lub poczty 
elektronicznej (wydruk ekranu) załącza się  do „Protokołu obsługi incydentu”.] 

d) Każdorazowo należy poinformować osobę zgłaszającą incydent o jego zasadności (lub 
braku). 
 

4.5. Postępowanie wyjaśniające 
a) W przypadku uznania zasadności zgłoszenia osoba odpowiedzialna za obsługę 

poszczególnych kategorii incydentów przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które 
powinno ustalić w szczególności: czy doszło do naruszenia informacji, jakich informacji, w 
jaki sposób, kto miał dostęp do informacji, kto naruszył informacje, czy nastąpiło ujawnienie 
informacji, komu, jakie środki korygujące, organizacyjne lub prawne należy podjąć w celu 
zapobieżenia naruszenia informacji. 

b) Dla przeprowadzenia czynności wyjaśniających związanych z naruszeniem ochrony danych, 
Inspektor Ochrony Danych może żądać wyjaśnień (w tym pisemnych) od pracowników 
związanych lub nie związanych bezpośrednio z naruszeniem ochrony danych. 
 

4.6. Naruszenie przepisów prawa 
a) Każdorazowo należy określić czy zdarzenie spowodowało naruszenie przepisów prawnych -  

w tym celu jeżeli jest to konieczne osoba przyjmujące informację o incydencie kontaktuje 
się z Radcą Prawnym. 

b) W przypadku, gdy w wyniku oceny stwierdzono, iż zdarzenie spowodowało naruszenie 
przepisów prawnych należy bezzwłocznie poinformować Inspektora Ochrony Danych oraz 
zabezpieczyć dowody w sprawie incydentu bezpieczeństwa.  

c) Po konsultacjach z Radcą Prawnym, Prezes Zarządu decyduje o konieczności wszczęcia 
postępowania przewidzianego prawem, a w dalszej kolejności (jeżeli to konieczne) 
informuje władze i umożliwia im przeprowadzenie stosownych działań.  

d) Jeżeli nastąpiła utrata danych osobowych to Prezes Zarządu w ciągu 72 godzin zgłasza 
powyższy fakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Procedurą Polityka 
Bezpieczeństwa. 

e) Niezwłocznie w miarę możliwości identyfikuje się osoby, których dane osobowe uległy 
utracie i informuje się je o tym zdarzeniu.  
 

4.7. Działania korygujące  
a) Każdorazowo należy określić konieczność podjęcia działań korygujących. 
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b) W przypadku podjęcia działań korygujących zostaje to odnotowane w „Protokole obsługi 
incydentu” a dalsze postępowanie w tym zakresie reguluje procedura P-10.2 Działania 
korygujące. 
 

4.8. Postępowanie dyscyplinarne 
a) Każdorazowo Prezes Zarządu na podstawie informacji uzyskanych od Inspektora Ochrony 

Danych określa czy winny spowodowania incydentu powinien zostać ukarany. 
 

4.9. Rejestrowanie zdarzeń  
a) Komórki organizacyjne / osoby odpowiedzialne za obsługę incydentów po obsłudze 

incydentu i przygotowaniu „Protokołu obsługi incydentu” przekazują go IOD. 
b) Inspektor Ochrony Danych prowadzi „Rejestr zgłoszonych incydentów” druk F-

4/2022/PI/ 03  
c) Inspektor Ochrony Danych przeprowadza analizę wystąpień incydentów, która stanowi daną 

wejściowa do przeglądu zarządzania. 
d) Zespól ds. szacowania ryzyka raz na pół roku przeprowadza analizę zgłoszonych incydentów 

w celu podjęcia decyzji o ponownym szacowaniu ryzyka lub też akceptacji zdefiniowanych 
wcześniej zagrożeń.  
 

5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1 Każdy zatrudniony, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest 

do jego niezwłocznego zgłoszenia.  
 
5.2 Osoby odpowiedzialne za obsługę poszczególnych kategorii incydentów zobowiązane są do przygotowania 

po jego zgłoszeniu „Protokołu obsługi incydentu”, 
 
5.3 Za wdrożenie procedury  odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 
 
5.4 Za nadzór nad realizacją procedury odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych.  
 
6. Dokumenty związane  

 Procedura – P-7.5.2 Nadzorowanie dokumentacji, przepisów i zapisów jakości oraz 
bezpieczeństwa informacji 

 Procedura – P-10.2 Działania korygujące. 
 Procedura - Polityka Bezpieczeństwa  

 
7. Załączniki  
 

Załącznik nr 1 „Lista przykładowych incydentów”                 F-4/2022/PI/ 01 
Załącznik nr 2 „Protokół obsługi incydentu”                                         F-4/2022/PI/ 02 

Załącznik nr 3 „Rejestr zgłoszonych incydentów”                                F-4/2022/PI/ 03 
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8. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Inspektor Ochrony 
Danych.  
 

9. Terminologia 
 
Incydent bezpieczeństwa - pojedyncze lub seria niepożądanych zdarzeń związanych z 
bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia w 
prowadzeniu działań statutowych, zagrażają bezpieczeństwu informacji lub naruszają zdefiniowane 
wymagania bezpieczeństwa. 

 
10. Rozdzielnik procedury. 

 Oryginał - Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
 do dyspozycji wszystkich zatrudnionych poprzez intranet 
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…....................................................... 
(komórka organizacja - pieczątka) 
 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ 
(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu i zobowiązuję się do jego stosowania 
L.p Nazwisko i imię Stanowisko Data Podpis 
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KARTA ZMIAN 
Rodzaj dokumentu: 
PROCEDURA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM 
INFORMACJI 

Nr dokumentu: 
4/2022/PI 

Tytuł dokumentu: 
 

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI 
 

Nr wydania: 
1 

Data wydania: 
30.09.2022 

Lp. Nr 
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Data wprowadzenia 
zmiany 

Strona i punkt 
objęte zmianą 

Krótka charakterystyka zmiany 

1     
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Załącznik nr 1 
F-4/2022/PI/ 01 

 
LISTA PRZYKŁDOWYCH INCYDENTÓW  

 
Incydent bezpieczeństwa – jest to zdarzenie, zajście lub wypadek nie będące częścią standardowych 

działań lub usług, które powoduje lub może spowodować spadek jakości świadczonych usług lub 

przerwanie ich świadczenia lub stanowi (lub może spowodować) naruszenie zasad bezpieczeństwa 

funkcjonujących w zakładzie. 

KATEGORIE  INCYDENTY Osoba odpowiedzialna 
KONTAKT 

INFORMATYCZNE 

1. 

Brak dostępu do sieci komputerowej 

INFORMATYK / ASI 
informatyk@pczlwowek.pl  
tel. 797-711-014 
tel. 516-144-999 

Brak dostępu do oprogramowania i 
danych 
Problemy z oprogramowaniem – 
niestandardowe działanie programu 
trwające powyżej 24h 
Problem z tworzeniem kopii zapasowej 
lub jej odtworzeniem 
Pozostawienie niezablokowanej stacji 
roboczej bez nadzoru 

2. Nieuprawniony dostęp do informacji 
3. Nieuprawniona modyfikacja informacji 

4. Nieuprawniony dostęp do sieci 
komputerowej 

5. 
Próba modyfikacji lub modyfikacja 
danych albo zmiana w strukturze danych 
bez odpowiedniego upoważnienia. 

6. Istnienie nieautoryzowanych kont 
dostępu do danych. 

7. 

(e-maile) zachęcające do ujawnienia 
identyfikatora i/lub hasła do systemu, 
zmiany numeru konta bankowego na 
fałszywe; podejrzane linki czy 
załączniki. 

8. 

Samowolne instalowanie 
jakiegokolwiek oprogramowania.  
 
 
 
 



 

 

Nazwa i nr  dokumentu 
PROCEDURA 

4/2022/PI   
Tytuł 

 ZARZĄDZANIE 
INCYDENTAMI 

 
Str.9/ 12 
 
Nr zmiany:  

 
ISO/ IEC 27001: 2017 

Dotyczy: 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 

Nr. wydania: 1 
 
Data: 30.09.2022 r. 

 
 

Sporządził :  
 
 
 

Sprawdził: Zatwierdził: 

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy Pełnomocnika  ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania    
Data wprowadzenia: 30.09.2022 r. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
LUDZI 9. 

Nagła niedyspozycja zdrowotna 
pracownika skutkująca wstrzymaniem 
pracy danej komórki organizacyjnej 

Kierownik Działu Kadr i Płac, 
kierownik.kadr@pczlwowek.pl  
tel. 75 782 0 107 
  
Kierownik komórki 
organizacyjnej 

BEZPIECZEŃSTWO 
SPRZĘTU 

10. Kradzież, zgubienie, zniszczenie sprzętu 
przetwarzającego informacje. 

Informatyk 
informatyk@pczlwowek.pl   
tel. 797-711-014 
tel. 516-144-999 

11. 

Awaria sprzętu przetwarzającego 
informacje (komputer, niszczarka, 
drukarka itp.) skutkująca brakiem 
dostępu do informacji oraz 
wstrzymaniem pracy danej komórki 
organizacyjnej. 

ŚRODOWISKOWE 

12. Awaria zasilania Kierownik Działu Techniczno-
Gospodarczego  
kierownik.tech-
gosp@pczlwowek.pl  
tel.75 782 0 157 
kom. 516-145-023  
 
 

13. Awaria klimatyzacji 
14. Zalanie, pożar lub działanie sił natury 

15. Niewłaściwy stan techniczny 
budynku/pomieszczeń 

16. 
Niewłaściwe parametry środowiska, (w 
którym pracuje sprzęt komputerowy, 
sprzęt medyczny) 

BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMACJI 

17. 

Niewłaściwe zabezpieczenie informacji 
(naruszenie zasad klasyfikacji 
informacji) np. niezabezpieczona 
dokumentacja medyczna  

 
IOD 
iod@pczlwowek.pl  
75 782 0 137 

18. Brak nadzoru nad osobami trzecimi (np. 
osoby odwiedzające) 

19. 

Umożliwienie nieupoważnionego 
niekontrolowanego wejścia do strefy 
bezpieczeństwa lub pomieszczenia   
(zablokowanie drzwi, niezamknięcie 
drzwi, pozostawienie otwartych okien 
po godzinach pracy itd.) 

20. 

Ujawnienie / udostępnienie logów i 
hasła użytkownika, przechowywanie 
haseł do systemów w pobliżu komputera 
widocznym miejscu. 

21. Niszczenie dokumentacji zawierającej 
dane osobowe bez użycia niszczarki 
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(ujawnienie przez to danych osobowych 
np. danych pacjentów, danych o stanie 
zdrowia, danych osobowych 
pracowników. 
 

22. 

Wynoszenie danych osobowych w 
wersji papierowej i elektronicznej na 
zewnątrz firmy bez upoważnienia/ 
zgody Administratora Ochrony Danych 
 

 23. 

Udostępnienie danych osobowych 
osobom nieupoważnionym w formie 
papierowej, elektronicznej bądź ustnej 
(np. brak weryfikacji osób 
uprawnionych/ nieuprawnionych do: 
dokumentacji medycznej, informacji o 
stanie zdrowia, informacji stanowiących 
tajemnicę Spółki, informacji o danych 
osobowych pracowników / 
współpracowników. 
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Załącznik nr 2 
F-4/2022/PI/ 02 

PROTOKÓŁ OBSŁUGI INCYDENTU 
(Komórki organizacyjne/osoby odpowiedzialne za obsługę poszczególnych kategorii incydentów) 

 

Zgłaszający: 
 Komórka 

organizacyjna 
zgłaszającego: 

 

Data i godzina 
zgłoszenia: 

 Numer 
incydentu: 
(kolejny w roku) 

 

Obsługujący 
incydent: 

 

Data i godzina 
rozpoczęcia i czas 
obsługi incydentu: 

 

 

Zgłoszenie dotyczy: 

 
 
 
 
 
 
 

Naruszenie przepisów 
prawnych: TAK   NIE   

Zidentyfikowana 
przyczyna wystąpienia 
incydentu: 

 
 
 
 

Podjęte działania: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konieczność podjęcia 
działań korygujących: TAK   NIE   

Proponowane 
działania korygujące 
(Numer karty) 
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Załącznik nr 3 
F-4/2022/PI/ 03 

REJESTR INCYDENTÓW, ROK ………. 
 
 

Numer 
incydentu Opis zgłoszenia 

Naruszenie 
prawa 

[TAK/NIE] 

Zgłoszenie 
do władz 
[TAK/NIE] 

Podjęte działania 
Wymagane 

działania 
korygujące 

Numer karty 
działań 

korygujących 

Czy 
wymagane 
ponowne 

szacowanie 
ryzyka          

[TAK/NIE} 

        

        

 
 


