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1. Cel procedury 

Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego postępowania przy przetwarzaniu informacji 
będących własnością i/ lub zgromadzonych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w 
Lwówku Śląskim oraz prawidłowego postępowania użytkowników przy korzystaniu z zasobów 
informatycznych zakładu.  

 
2. Zakres stosowania 

Procedura obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z 
siedzibą w Lwówku Śląskim i dotyczy wszystkich form przetwarzania informacji. 

 
3. Zarządzanie systemem informatycznym 

 
 

3.1. Dostęp do zasobów informatycznych 
Dostęp do zasobów informatycznych reguluje procedura 5/2022/PI Zarządzanie 
Uprawnieniami. 

 
3.2. Hasła 

Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem 
określa Procedura 32/2018/A Polityka Bezpieczeństwa. (Rozdział VI, punkt 3) 

 
3.3. Kopie zapasowe informacji 

3.3.1. Każdy system może posiadać dedykowaną politykę kopi zapasowych zamiast poniższej, 
jednakże musi ona być udokumentowana i spełniać warunki wskazane w następnych punktach. 
3.3.2. Procedurę tworzenia kopii zapasowych systemów krytycznych: AMMS, Infomedica, 
określa Procedura 32/2018/A Polityka Bezpieczeństwa . (Rozdział VI, punkt 5) 

 
3.4. Wykorzystanie i niszczenie nośników 
3.4.1. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania nośników własnych (prywatnych) oraz 

udostępnianych przez osoby postronne (nie będącymi pracownikami zakładu) i podejrzanych o 
zainfekowanie wirusem. W razie podejrzenia o zainfekowanie wirusem nośnika danych 
(CD/DVD lub dysku twardego) użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki.  

3.4.2. W przypadku konieczności użycia niesprawdzonego nośnika danych, pracownik zobowiązany 
jest zgłosić dany nośnik w celu sprawdzenia – przeskanowania programem antywirusowym do 
Samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyki. 

3.4.3. Nośniki przeznaczone do zniszczenia (w tym również te wykorzystywane do przechowywania 
kopii zapasowych) winny być usuwane w sposób trwale usuwający dane tj. np. przy 
wykorzystaniu specjalnej niszczarki lub poprzez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną . 

3.4.4. Nośniki informacji podlegają ewidencjonowaniu zgodnie z zasadami opisanymi dla aktywów i 
zasobów informatycznych.   
 

3.5. Zasady legalności 
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3.5.1. Użytkowanie na terenie zakładu programów komputerowych niezgodnie z zasadami 
licencji jest nielegalne i może narazić zakład oraz osoby zatrudnione na odpowiedzialność karną. 
3.5.2. Użytkowanie lub powielanie wszelkich nagrań muzycznych oraz filmów, nie będących 
własnością zakładu jest nielegalne na terenie zakładu. Dotyczy to także prywatnych nagrań 
muzycznych i filmów nabytych legalnie przez pracowników zakładu, których używanie na terenie 
zakładu pracy stanowi złamanie ustawy o prawach autorskich. 
3.5.3. Użytkownik samodzielnie nie może instalować oraz kopiować oprogramowania na 
stacjach roboczych. W tym celu powinien skierować wniosek zgodnie z procedurą „Zarządzania 
uprawnieniami” – 5/2022/PI. 
3.5.4. Kierownictwo zakładu nie będzie akceptować działań użytkowników wykonujących 
nielegalne kopie oraz użytkujących utwory muzyczne, filmowe oraz oprogramowanie łamiąc 
licencję. 
3.5.5. Zabrania się w szczególności: 

 przenoszenia programów komputerowych z własnego stanowiska roboczego na inne, 
 używania oprogramowania, które posiada sfałszowane znaki firmowe lub nie posiada w 

ogóle znaków firmowych, etykiet, oryginalnych nośników, dokumentacji łącznie z 
elektroniczną, 

 udostępniania osobom postronnym (nie będącymi pracownikami zakładu) programów 
komputerowych przez możliwość dostępu do zasobów sieci wewnętrznej lub Internetu, 

 wykorzystywania oprogramowania lub materiałów ściągniętych z Internetu do 
rozprowadzania bez licencji lub wyraźnego upoważnienia autora, 

 używania oprogramowania w większym zakresie niż pozwala na to umowa licencyjna. 
3.5.6. Użytkownicy kopiujący nielegalnie oprogramowanie i utwory, oraz pracownicy 
przekazujący nielegalnie skopiowane oprogramowanie i utwory osobom trzecim, włączając w to 
klientów, będą karani karami porządkowymi i dyscyplinarnymi aż do rozwiązania umowy o pracę 
włącznie. 
3.5.7. Samodzielne stanowisko ds. informatyki monitoruje i inwentaryzuje twarde dyski 
komputerów i ustala czy dla każdej instalacji istnieje ważna licencja. Jeśli zostaną znalezione 
nielegalne kopie oprogramowania zostaną one usunięte i w razie potrzeby zastąpione legalnymi 
wersjami. Jeśli zostaną znalezione nielegalne kopie utworów muzycznych lub filmowych zostaną 
one usunięte. 
3.5.8. Fakt wykrycia i usunięcia nielegalnych zasobów o którym mówi punkt 3.5.7 jest 
rejestrowany, a o zdarzeniu informowany jest przełożony pracownika, który dopuścił się naruszenia.  

 
3.6. Zapewnienie ochrony antywirusowej 

3.6.1. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem oprogramowania, 
którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego określa 
Procedura 32/2018/A Polityka Bezpieczeństwa . (Rozdział VI, punkt 6). 

 
3.7. Zasady bezpiecznego użytkowania komputerów przenośnych 

3.7.1. Komputery przenośne (laptop, notebook) to urządzenia do przetwarzania informacji, 
których gabaryty umożliwiają ich przenoszenie i pracę mobilną.    
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3.7.2. Komputery przenośne nie będące własnością zakładu nie mogą być używane i 
podłączane do sieci wewnętrznej lub zewnętrznej bez powiadomienia Samodzielnego stanowiska 
ds. informatyki. 
3.7.3. Komputery przenośne podlegają tym samym regułom ochrony jak komputery 
stacjonarne (w zakresie haseł, ochrony antywirusowej, kopii zapasowych, legalności, blokowania 
itd.). 
3.7.4. Komputery przenośne powinny być zabezpieczone podczas transportu oraz  
przechowywania przed dostępem osób nieuprawnionych. 
3.7.5. W przypadku pracy na komputerze przenośnym poza terenem zakładu należy zadbać, 
aby informacje zakwalifikowane do I kategorii nie były dostępne dla osób postronnych.  
3.7.6. Nie należy zezwalać na używanie komputera osobom nieupoważnionym.  Nie należy 
również pozostawić komputera niezabezpieczonego oraz bez odpowiedniego nadzoru. 

 
3.8. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych 

3.8.1. W przypadku stwierdzenia naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego lub 
urządzenia przetwarzającego informacje, lub podejrzenia takiego naruszenia, użytkownik jest 
zobowiązany: 

 zgłosić incydent bezpośredniemu przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej wskazanej w 
„Liście przykładowych incydentów” zgodnie z procedurą „Zarządzania Incydentami 
Bezpieczeństwa”  4/2022/PI, 

 powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić ustalenie okoliczności 
naruszenia.  

 
4. Bezpieczne postępowanie z informacjami 
4.1. Klasyfikacja i postępowanie z poszczególnymi typami zasobów informacyjnych 
4.1.1. Informacje przetwarzane w zakładzie posegregowane są na grupy informacji, czyli tematycznie 

związane dane o zbliżonych wymaganiach bezpieczeństwa zgodnie z procedurą „Klasyfikacja 
informacji” – 1/2022/PI.  

4.1.2. Grupa informacji traktowana jest jak aktywa, w związku z tym posiada Właściciela, który 
decyduje o zasadach ochrony dla tej grupy.  

4.1.3. Każda grupa informacji posiada swoją klauzulę bezpieczeństwa, która wskazuje poziom 
ochrony.  

4.1.4. Każdy pracownik wytwarzający informację lub wprowadzający ją do zakładu zobowiązany jest 
do jej zaklasyfikowania do jednej z kategorii informacji. Jeśli daną informację można 
zaklasyfikować do więcej niż jednej z grup, wówczas należy wybrać grupę o najwyższej 
klauzuli bezpieczeństwa. 

4.1.5. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania reguł przetwarzania informacji dla danej 
kategorii informacji zgodnie z jej klauzulą bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami zapisanymi 
w procedurze „Klasyfikacji informacji” – 1/2022/PI. 
 

4.2. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 
4.2.1. W zakładzie wyróżnia się trzy strefy bezpieczeństwa:  

 Strefa I bezpieczeństwa – oznacza pomieszczenia, w których zlokalizowane zostały 
serwerownie i archiwa 
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W strefie wykorzystuje się następujące zabezpieczenia: 
W strefie wykorzystuje się następujące zabezpieczenia: 

czujki pożarowe, 
drzwi antywłamaniowe, 
kontrolę wilgotności i temperatury. 

 
 Strefa II bezpieczeństwa – oznacza pomieszczenia zakładu, w których dokumentacja jest 

przechowywana czasowo np.: gabinety lekarskie i pielęgniarskie, kadry, płace, 
administracyjne itp. 
W strefie wykorzystuje się następujące zabezpieczenia: 

zamykanie pomieszczeń, 
zamykane szafy na dokumenty. 

  
 Strefa III bezpieczeństwa – oznacza pozostałe pomieszczenia zakładu, w których 

przetwarzane są informacje. 
4.2.2. W strefach bezpieczeństwa obowiązuje zakaz fotografowania bez zgody Prezesa Zarządu. 
4.2.3. W strefach bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 

napojów alkoholowych, spożywania posiłków.  
4.2.4. Dostęp zarówno osób zatrudnionych (którym nie przyznano uprawnień do przebywania w 

Strefie I Bezpieczeństwa zgodnie z procedurą „Zarządzania uprawnieniami” –4/2022/PI) i osób 
z zewnątrz do Strefy I bezpieczeństwa możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą Prezesa Zarządu 
pod stałym nadzorem Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki w przypadku serwerowni, lub 
Archiwisty w przypadku archiwum.   

4.2.5. Dostęp do Strefy II bezpieczeństwa mają wszyscy zatrudnieni w zakładzie oraz osoby z 
zewnętrz pod warunkiem, że przebywają w strefie pod nadzorem osoby zatrudnionej.  

4.2.6. Sposób zarządzania dostępem do pomieszczeń regulują Procedura „Zarządzania uprawnieniami” 
– 5/2022/PI oraz instrukcja „Zarządzania kluczami do pomieszczeń” – I 1 5/2022/PI 

 
4.3. Zasady bezpiecznej pracy w zakresie ochrony informacji obowiązujące w strefach 

bezpieczeństwa 
4.3.1. Zasada czystego biurka – Po godzinach pracy pracownik zobowiązany jest do uprzątnięcia z 

biurka wszystkich dokumentów zawierających informacje zakwalifikowane do kategorii I oraz  
w miarę możliwości wszelkich istotnych pozostałych. 

4.3.2. Zasada czystego ekranu - W przypadku opuszczania stanowiska komputerowego, należy 
zablokować system operacyjny o ile jest wyposażony w taką opcję (wcisnąć jednocześnie trzy 
klawisze Ctrl+Alt+Del i wcisnąć Enter). W innym przypadku należy wyrejestrować się z 
systemu. Należy zadbać, aby monitor ustawiony był tyłem do osób postronnych. 

4.3.3. Zasada czystej tablicy – Pracownicy zobowiązani są do zmazania zawartości tablic ściennych 
przed opuszczeniem pomieszczeń współużytkowanych.  

4.3.4. Zasada zamykania pomieszczeń – Za każdym razem, kiedy ostatni pracownik opuszcza 
pomieszczenie zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz z wyjątkiem drzwi 
wyposażonych w system kontroli dostępu. Bezwzględnie zakazuje się pozostawiania klucza w 
zamku po zewnętrznej stronie drzwi. 
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4.3.5. Zasada zamykania okien – Pracownik zobowiązany jest do zamknięcia okien po godzinach 
pracy. 

4.3.6. Zasada nie blokowania drzwi – Zabrania się blokowania drzwi chronionych systemem kontroli 
dostępu (np. za pomocą gaśnicy lub krzesła). 

4.3.7. Zasada poufności rozmów – W przypadku prowadzenia rozmów (również przez telefon) 
należy zadbać, aby informacje sklasyfikowane do kategorii I nie były dostępne dla osób 
postronnych. Zasada obowiązuje również poza terenem zakładu.  

 
4.4. Zasada nadzoru prac firm zewnętrznych –  
4.4.1. W przypadku wykonywania na obszarze zakładu prac przez pracowników firm zewnętrznych, 

zleceniodawca uzgadnia z użytkownikiem danego obszaru, konieczność ustanowienia osoby 
nadzorującej z ramienia użytkownika. Wyznaczona osoba nadzorująca prace, jest zobowiązana 
do stałej kontroli czynności wykonywanych przez pracowników firmy zewnętrznej, gdy istnieje 
możliwość nieuprawnionego wglądu lub utraty informacji. 

 
5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1 Za wdrożenie instrukcji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 
 
5.2 Za nadzór nad realizacją instrukcji odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych.  
 
6. Dokumenty związane  

1. Procedura – „Nadzorowanie dokumentacji, przepisów i zapisów jakości oraz bezpieczeństwa 
informacji”         P 7.5.2  

2. Procedura – „Zarządzanie uprawnieniami”     5/2022/PI 
3. Procedura – „Klasyfikacja informacji”      1/2022/PI 

 
7. Kontrola przebiegu instrukcji 

Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania instrukcji pełni Inspektor Ochrony 
Danych.  

 
8. Terminologia 

Administrator Systemu Informatycznego – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników 
zakładu odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu informatycznego oraz 
stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony w tym systemie. 
 
Krytyczne systemy informatyczne – systemy, których  działanie ma wpływ na świadczone usługi. Awaria 
może spowodować spadek jakości świadczonych usług, a nawet przerwanie wykonywania usług, 
konsekwencje prawne, finansowe lub wpływa na wizerunek zakładu.  
 
Strefa bezpieczeństwa – obszar zdefiniowany ze względu na występowanie danej grupy informacji, w 
którym obowiązują określone zasady i zabezpieczenia fizyczne. 

 
9. Rozdzielnik instrukcji 
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 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 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   



 

 

Nazwa i nr  dokumentu 
PROCEDURA 

8/2022/PI   

Tytuł 

 OGÓLNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 

INFORMACJI 

 
Str.9/ 9 
 
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. 

 

 

 

KARTA ZMIAN 
Rodzaj dokumentu: 
PROCEDURA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM 
INFORMACJI 

Nr dokumentu: 
8/2022/PI 

Tytuł dokumentu: 
 

Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji 
 

Nr wydania: 
1 

Data wydania: 
30.09.2022 

Lp. Nr 
zmiany 

Data wprowadzenia 
zmiany 

Strona i punkt 
objęte zmianą 

Krótka charakterystyka zmiany 

 


