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Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki 
Publicznej 

I. Definicje i skróty 
Słownik pojęć i wykaz skrótów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia wewnętrznego Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
w statystyce publicznej i odnosi się do całego SZBI w jednostkach służb statystyki publicznej. 

II. Cel Polityki Bezpieczeństwa Informacji Statystyki 
Publicznej (PBI) 

Zapewnienie zaangażowania pracowników jednostek służb statystyki publicznej w utrzymanie 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych, określenie kierunków rozwoju zarządzania 
bezpieczeństwem tych systemów, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów obowiązującego prawa 
oraz zagwarantowaniu sprawnego funkcjonowania Głównego Urzędu Statystycznego i innych 
jednostek służb statystyki publicznej. 

III. Sformułowanie strategii bezpieczeństwa informacji 
1. Bezpieczeństwo informacji to stan określony przez przyjęty zbiór norm, zasad, rozwiązań oraz środków 

i metod ochrony aktywów informacyjnych. 
2. Bezpieczeństwo informacji jest zapewnione, jeżeli ryzyko naruszenia poufności, integralności lub 

dostępności chronionych aktywów statystyki publicznej nie przekracza akceptowalnych progów przy 
zachowaniu zasad sformułowanych w niniejszej PBI. 

3. Żadna procedura ani regulacja wewnętrzna obowiązująca w statystyce publicznej nie może naruszać 
zasad określonych w niniejszej PBI oraz w innych regulacjach z niej wynikających. 

IV. Misja statystyki publicznej 
Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej 
jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce 
i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych 
i międzynarodowych. 

V. Deklaracja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
1. Niniejsza PBI wyraża wolę Prezesa GUS w zakresie ochrony aktywów informacyjnych statystyki 

publicznej. 
2. W odniesieniu do bezpieczeństwa informacji Prezes GUS deklaruje: 

1) zintegrowanie wymagań bezpieczeństwa informacji z procesami funkcjonującymi w statystyce 
publicznej; 

2) dostępność aktywów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji; 
3) uwzględnianie zasad bezpieczeństwa informacji już na etapie projektowania procesów, systemów 

informacyjnych i zabezpieczeń; 
4) dbałość o osiąganie zamierzonych wyników funkcjonowania bezpieczeństwa informacji; 
5) wspieranie pracowników przyczyniających się do osiągnięcia skuteczności bezpieczeństwa 

informacji oraz dostarczanie im niezbędnych zasobów; 
6) zapewnienie szacowania ryzyka bezpieczeństwa aktywów informacyjnych i nośników informacji 

z uwzględnieniem dbałości o efektywność działań służących minimalizacji zidentyfikowanych 
zagrożeń oraz dostarczanie zainteresowanym stronom zaufania, że ryzyka są odpowiednio 
zarządzane; 
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7) stosowanie uznanych światowych standardów oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania ciągłością działania; 

8) promowanie wśród pracowników ciągłego doskonalenia przydatności, adekwatności 
i skuteczności bezpieczeństwa informacji zgodnego z międzynarodową normą ISO/IEC 27001 oraz 
wymogami prawa; 

9) zapewnienie stałej edukacji pracowników jednostek służb statystyki publicznej w tym zakresie; 
10) zapewnienie zasobów na realizację wyżej wymienionych działań i celów. 

VI. Zakres ochrony 
1. Życie i zdrowie osób jest dobrem najwyższym i ich ochrona w sytuacji zagrożenia jest ważniejsza niż 

ochrona jakichkolwiek innych zasobów. 
2. Ochronie podlegają w szczególności: 

1) informacje przetwarzane w statystyce publicznej, niezależnie od ich formy i nośnika; 
2) sprzęt wykorzystywany do przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji w GUS i innych 

jednostkach służb statystyki publicznej; 
3) infrastruktura teleinformatyczna; 
4) oprogramowanie wykorzystywane w GUS i innych jednostkach służb statystyki publicznej; 
5) wizerunek statystyki publicznej; 
6) pozostałe mienie wykorzystywane przez statystykę publiczną lub będące jej własnością; 
7) informacje i dokumenty zawierające tajemnicę statystyczną, tajemnicę służbową, dane osobowe 

oraz informacje niejawne; 
8) informacje, których właścicielem są kontrahenci lub jednostki zewnętrzne współpracujące z GUS 

i innymi jednostkami służb statystyki publicznej. 
3. Bezpieczeństwo informacji w GUS i innych jednostkach służb statystyki publicznej osiąga się: 

1) wdrażając zabezpieczenia organizacyjne i techniczne; 
2) zapewniając przejrzystą strukturę organizacyjną; 
3) przez bieżący przegląd funkcjonowania oprogramowania i sprzętu służącego do przetwarzania 

informacji. 

Zabezpieczenia te są monitorowane w celu ich ciągłego doskonalenia. 

VII. Podstawowe zasady zarządzania bezpieczeństwem 
informacji 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa aktywów informacyjnych statystyki publicznej stosuje się 
następujące podstawowe zasady: 
1) zasada przywilejów koniecznych – każdy pracownik posiada prawa dostępu do aktywów 

informacyjnych statystyki publicznej ograniczone wyłącznie do tych, które są konieczne do 
wykonywania powierzonych mu obowiązków; 

2) zasada wiedzy koniecznej – pracownicy posiadają wiedzę o aktywach informacyjnych statystyki 
publicznej ograniczoną wyłącznie do zagadnień, które są konieczne do realizacji powierzonych im 
zadań; 

3) zasada asekuracji zabezpieczeń – ochrona aktywów informacyjnych statystyki publicznej nie 
może opierać się wyłącznie na jednym mechanizmie zabezpieczenia; 

4) zasada rozliczalności – statystyka publiczna dąży do zapewnienia jednoznacznej 
odpowiedzialności pracowników za powierzone im aktywa informacyjne. Wszyscy pracownicy 
muszą być świadomi swej odpowiedzialności oraz konsekwencji wynikających z naruszenia 
bezpieczeństwa informacji; 

5) zasada czystego biurka i ekranu – obejmuje: 
a) nośniki informacji, jeśli nie są aktualnie wykorzystywane, należy przechowywać w miejscach 

uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieuprawnionym, 

b) w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby trzecie, monitory należy ustawić tak, 
aby uniemożliwić tym osobom wgląd do przetwarzanych informacji lub jeśli nie jest to 
możliwe, w czasie przebywania osoby trzeciej, zablokować komputer albo wyłączyć monitor, 
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c) po zakończeniu pracy należy wylogować się z systemu; 

6) zasada „przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej” – pracownicy jednostek służb 
statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni oraz inne osoby wykonujące 
czynności w imieniu i na rzecz statystyki publicznej, mający bezpośredni dostęp do danych 
jednostkowych, są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą 
być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu Prezesowi Głównego Urzędu 
Statystycznego, dyrektorowi urzędu statystycznego albo kierującemu inną jednostką służb 
statystyki publicznej pisemnego przyrzeczenia; 

7) zasada „3R” – dostęp do wynikowych informacji statystycznych, w szczególności podstawowych 
wielkości i wskaźników, jest równoprawny, równorzędny i równoczesny. 

VIII. Organizacja bezpieczeństwa informacji w statystyce 
publicznej 

1. Potencjalne zagrożenia: 

 aktywa informacyjne jssp, w szczególności informacje, a także sprzęt niezbędny do ich 
przechowywania i przetwarzania, są istotne dla realizacji zadań statystyki publicznej; 

 identyfikuje się następujące kategorie zagrożeń, którym mogą podlegać aktywa informacyjne jssp: 

a) naruszenie poufności danych przez pracowników, jak i osoby niezatrudnione w jssp, w tym 
również przez kradzież zasobu, 

b) naruszenie integralności danych na skutek awarii systemu teleinformatycznego (IT), 
umyślnego, nieumyślnego lub przypadkowego działania, 

c) niedostępność zasobu lub znaczna degradacja jego istotnych parametrów funkcjonalnych 
lub utrata danych (zniszczenie zasobu) na skutek awarii systemu IT, wystąpienia siły wyższej 
albo umyślnego, nieumyślnego lub przypadkowego działania, 

d) stosowanie niespójnych zasad (standardów lub procedur) i środków ochrony systemów IT; 

 zadaniem regulacji zawartych w PBI jest zmniejszenie ryzyka wynikającego z zagrożeń 
do akceptowalnego poziomu, czyli zminimalizowanie możliwości naruszenia bezpieczeństwa 
aktywów informacyjnych jssp, umożliwienie wczesnego wykrycia takiego naruszenia, 
zminimalizowanie strat związanych z takim naruszeniem oraz sprawne usunięcie jego skutków. 

2. Cel zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach służb statystyki publicznej: 

 bezpieczeństwo informacji w jednostkach służb statystyki publicznej jest zapewnione, jeżeli 
ryzyko naruszenia poufności, integralności lub dostępności chronionych aktywów informacyjnych 
nie przekracza akceptowalnych parametrów przy zachowaniu zasad sformułowanych w PBI, 
niniejszym dokumencie i związanych z nimi dokumentach SZBI; 

 szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji dokonuje się w trakcie procesu identyfikacji, 
analizy i oceny ryzyka poprzez określenie poziomu istotności aktywu, prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożenia, wpływu zagrożenia dla poufności, integralności i dostępności informacji 
oraz poziomu zastosowanych zabezpieczeń. 

3. Strony zainteresowane: 

 PBI oraz inne dokumenty SZBI obowiązują wszystkich pracowników jednostek służb statystyki 
publicznej oraz kontrahentów mających dostęp do aktywów informacyjnych jssp; 

 o zmianach wymagań jssp wynikających z obowiązujących przepisów prawa istotnych dla 
bezpieczeństwa informacji, zainteresowane strony są powiadamiane przez dyrektora jssp; 

 Wykaz stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) wraz z ich wymaganiami 
przygotowywany jest zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1; 

 za koordynację prac związanych z wypełnieniem i aktualizacją Wykazu stron zainteresowanych 
(zewnętrznych i wewnętrznych) odpowiada komórka organizacyjna GUS właściwa ds. 
bezpieczeństwa informacji; 

 aktualizacja Wykazu stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) skutkuje 
utworzeniem kolejnej jego wersji (wersjonowanie); 
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 aktualny Wykaz stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wersje archiwalne są 
dostępne w Intranecie (http://intranet/GUS/ST/DokumentySZBI). 

4. Role i obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji: 

 Prezes GUS – zapewnia utrzymanie ustanowionego w statystyce publicznej SZBI oraz zatwierdza 
polityki w tym zakresie; 

 Pełnomocnik ds. SZBI: 

a) zatwierdza dokumenty SZBI w statystyce publicznej, inne niż wymienione w pkt 1 i 3, 

b) zapewnia zgodność SZBI z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001. W tym celu przeprowadza 
audyty bezpieczeństwa informacji w jssp, mające na celu ocenę zgodności stosowanych 
rozwiązań SZBI z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001, 

c) koordynuje i monitoruje realizację zadań wynikających z SZBI oraz nadzoruje funkcjonowanie 
SZBI statystyki publicznej, 

d) przedstawia Prezesowi GUS wyniki przeglądów SZBI, o których mowa w części XXIV w jssp, 

e) przeprowadza w zakresie merytorycznym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji; 

 dyrektor jssp: 

a) zatwierdza dokumenty SZBI obowiązujące wyłącznie w danej jednostce; 

b) odpowiada za zapewnienie środków finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej w podległej mu jednostce; 

 Koordynator Infrastruktury Teleinformatycznej – odpowiada za koordynację i realizację prac 
w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów teleinformatycznych statystyki publicznej 
wraz z udzielaniem wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów). Wyznacza 
administratorów systemów i wiodącego administratora systemów (ewentualnie ich zastępców) 
dla danego systemu IT; 

 dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. administracyjnych – odpowiada za 
prowadzenie ewidencji wydanych urządzeń do składania podpisu kwalifikowanego bądź 
niekwalifikowanego oraz za spełnienie wymagań środowiskowych dla urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych w GUS. Za powyższe działania w pozostałych jssp odpowiada dyrektor tej 
jednostki; 

 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa fizycznego – odpowiada za bezpieczeństwo fizyczne w danej 
jednostce; 

 Dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych  – organizuje szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa informacji; 

 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – zapewnia ochronę informacji niejawnych 
w danej jednostce; 

 administrator systemu – administruje systemami IT i sieciami teleinformatycznymi z zachowaniem 
poufności, integralności i dostępności, wykrywa i analizuje działania w systemie IT niezgodne 
z wymaganiami SZBI oraz usuwa we współpracy z właściwym PBC ewentualne skutki będące 
wynikiem takich działań; 

 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni  w jednostce – odpowiada za przestrzeganie 
wymagań zawartych w dokumentach SZBI w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa infrastruktury 
teleinformatycznej w danej jednostce; 

 Pełnomocnik ds. zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji – odpowiada za prawidłową 
obsługę i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji w jssp, prowadzi rejestr incydentów, 
dokonuje jego przeglądu i sporządza dla pełnomocnika ds. SZBI roczny raport z obsługi 
incydentów bezpieczeństwa informacji w jssp; 

 Inspektor Ochrony Danych w jednostce – odpowiada za monitorowanie zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa działań związanych z ochroną danych osobowych w danej 
jednostce; 

 Właściciel aktywu – odpowiada za nadzór nad eksploatacją, rozwojem, utrzymaniem, 
korzystaniem, bezpieczeństwem i dostępem do aktywu powierzonego mu na mocy regulaminów 
wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce; 

 Właściciel ryzyka – odpowiada za monitorowanie i systematyczną ocenę przypisanych ryzyk oraz 
za efektywność działań ograniczających te ryzyka; 

http://intranet/GUS/ST/DokumentySZBI
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 bezpośredni przełożony – odpowiada za stosowanie wymagań zawartych w dokumentacji 
bezpieczeństwa informacji przez swoich podwładnych; 

 pracownik/użytkownik ma obowiązek: 

a) zapoznawania się z dokumentami SZBI, 

b) przestrzegania wymagań SZBI, 

c) dołożenia wszelkich starań, aby chronić powierzone mu i używane przez niego zasoby jssp, 

d) zgłaszania na Serwis Desk (gmach GUS)/w pozostałych jednostkach – do właściwego 
lokalnego PBC każdego zauważonego przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji 
zgodnie z Procedurą dotyczącą zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem 
informacji przetwarzanych w statystyce publicznej. 

IX. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji 
1. Dokument SZBI: 

 dokumentem SZBI, który wchodzi w skład SZBI statystyki publicznej jest każdy dokument powstały 
w jssp, który w całości lub części reguluje zagadnienia bezpieczeństwa informacji: 

a) polityka – zamierzenia i ukierunkowanie statystyki publicznej formalnie wyrażone przez 
Prezesa GUS w formie zarządzenia wewnętrznego, 

b) zasady – niezmienne i niezależne od okoliczności reguły, którymi pracownik kieruje się przy 
wykonywaniu obowiązków służbowych, 

c) wytyczne – wskazówki określające sposób działania, które mają charakter zalecenia i nie są 
obowiązkowe, 

d) wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie wyrażone w formie pisemnej, które zostały ustalone, 
przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe, 

e) procedura – ustalony sposób przeprowadzenia czynności lub procesu. Procedura powinna być 
formalnie udokumentowana, 

f) metodyka – zespół reguł opisujących sposoby (metody) postępowania w danej sytuacji dla 
osiągnięcia określonego celu, 

g) instrukcja – dokument SZBI, który uszczegóławia pojedyncze zadania w procesie; 

 udokumentowana informacja obejmuje informację, która wymaga kontrolowania i utrzymywania 
przez jednostki służb statystyki publicznej oraz nośnik, na którym jest ona zapisana. 

2. Zbiór dokumentów SZBI: 

 na dokumentację bezpieczeństwa informacji w jssp składają się następujące dokumenty: 

a) Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej, 

b) Zasady zarządzania ciągłością działania, 

c) Polityka zarządzania ryzykiem (na poziomie kontroli zarządczej), 

d) Procedura zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji w statystyce publicznej, 

e) Procedura zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych 
w statystyce publicznej, 

f) Polityka ochrony danych osobowych wraz z dokumentami związanymi, 

g) Zasady postępowania z danymi statystycznymi, 

h) Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych, 

i) Instrukcja Inwentaryzacji urządzeń, oprogramowania i systemów służących do przetwarzania 
informacji 

j) Instrukcja zarządzania strefami zabezpieczonymi, 

k) pozostałe dokumenty bezpieczeństwa informacji, które powstały w jssp; 

 za aktualizację dokumentu SZBI odpowiada jego właściciel; 

 dokumenty powiązane: 

a) Norma PN-ISO/IEC 27001, 

b) Norma PN-ISO/IEC 27002, 

c) Norma PN-ISO/IEC 27005, 
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d) Norma PN-ISO 22301, 

e) Norma PN-ISO 22313, 

f) Norma PN-EN ISO 19011, 

g) „Wspólne ramy bezpieczeństwa IT ESS” (określany jako IT Common Security Framework). 

X. Ogólne zasady 
1. W sytuacjach kryzysowych, ujawnienie informacji wrażliwych dla pracodawcy może być uznane jako 

zagrożenie mniejsze od zniszczenia tych informacji. Nie dotyczy to informacji niejawnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j.). 

2. Pracownicy, mają prawo używać zasobów jssp wyłącznie do celów służbowych/celów związanych 
z przedmiotem umowy, chyba że przepisy szczególne lub umowy stanowią inaczej. 

3. Pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, należy 
zamykać na czas nieobecności w nich osób upoważnionych do przetwarzania tych informacji. 

4. Wynoszenie mienia jssp poza strefę chronioną (administracyjną) odbywa się jedynie na podstawie 
ważnych dokumentów materiałowych. Nie dotyczy to sprzętu oraz materiałów biurowych zwyczajowo 
wykorzystywanych w trakcie pracy poza siedzibą jssp. Za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są osoby, 
którym te urządzenia wydano do użytkowania. 

5. Zabronione jest wynoszenie dokumentów zawierających informacje wrażliwe dla statystyki publicznej 
poza siedzibę jssp, za wyjątkiem sytuacji, gdy służą do wykonywania obowiązków służbowych oraz za 
wiedzą i zgodą przełożonego. 

6. Korespondencja realizowana drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu IT podlega rejestrowaniu 
i może być monitorowana na warunkach opisanych w części XIX ust. 6 (Korzystanie z Intranetu 
i Internetu oraz z poczty elektronicznej). 

7. Wiadomości elektroniczne niezwiązane z działalnością statystyki publicznej, a zawierające słowa bądź 
tematy uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadami filtrowania komunikacji niepożądanej 
obowiązującymi w statystyce publicznej mogą być zatrzymywane i usuwane z systemu pocztowego. 

8. Pracownicy użytkujący służbowe telefony komórkowe są zobowiązani do stosowania obowiązujących 
zabezpieczeń dla informacji, które są przechowywane w tych urządzeniach. 

9. Należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość wytwarzanych kopii i wydruków informacji. 

10. Sprzęt teleinformatyczny udostępniany pracownikom, służy do wypełniania obowiązków służbowych. 

11. Dokumenty wytwarzane przez pracownika (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) na 
polecenie przełożonego stanowią własność statystyki publicznej. Dokumenty te, w zależności od 
przeznaczenia, oznaczane są statusami: do użytku wewnętrznego lub do użytku publicznego. 
Dokumenty o statusie do użytku wewnętrznego mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów 
związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

12. Zgoda na wykorzystanie dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego do celów innych, niż 
związane z wykonywaniem obowiązków służbowych może zostać udzielona przez Prezesa GUS lub 
upoważnioną przez niego osobę na pisemny, umotywowany wniosek pracownika. Wniosek wymaga 
uprzedniego zaopiniowania przez dyrektora komórki organizacyjnej GUS/dyrektora jednostki, w której 
zatrudniony jest pracownik. 

13. Pracownik wnioskujący o wykorzystanie dokumentów posiadających status do użytku wewnętrznego 
do celów innych niż związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, zobowiązany jest określić cel 
wykorzystania tych dokumentów. 

14. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów, podczas których 
może dochodzić do wymiany informacji wrażliwych dla pracodawcy, jeśli rozmowy te odbywają się 
w miejscach publicznych, otwartych pomieszczeniach biurowych lub takich, które nie gwarantują 
zachowania poufności rozmów. 

15. Za kontakt z mediami odpowiedzialny jest rzecznik prasowy Prezesa GUS oraz osoby wyznaczone do 
obsługi prasowej w jednostkach. Za zgodą Prezesa GUS dopuszczalne jest udzielanie informacji 
i wyjaśnień w zakresie bezpieczeństwa informacji przez innego pracownika. 



9 
 

XI. Urządzenia mobilne i telepraca 
1. Zasady przyznawania uprawnień pozwalających na zdalny dostęp określa odrębna procedura 

wchodząca w skład dokumentacji bezpieczeństwa informacji. 

2. W przypadku komputerów będących w domenie statystyki publicznej bądź podłączanych do sieci 
teleinformatycznej statystyki publicznej zabronione jest, za wyjątkiem dostępu zdalnego, korzystanie 
z łączy internetowych innych niż dostarczane przez statystykę publiczną. 

3. Przemieszczanie informacji wrażliwych dla pracodawcy na elektronicznych nośnikach (w tym 
urządzeniach przenośnych i nośnikach informacji) poza siedzibę jssp, wymaga stosowania środków 
ochrony (technicznych i organizacyjnych) zabezpieczających je w najlepszy dostępny sposób przed 
nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. 

4. Pracownik wykonuje pracę na odległość wykorzystując sprzęt teleinformatyczny stanowiący jego 
własność bądź będący własnością jssp. 

5. Dostęp do konfiguracji BIOS komputera musi być zabezpieczony hasłem. 

6. Jeżeli urządzenie mobilne nie jest użytkowane, musi być przechowywane w bezpiecznym miejscu 
w pomieszczeniu, w którym pracownik zwyczajowo wykonuje pracę w jssp. 

7. W przypadku utraty sprzętu teleinformatycznego osoba odpowiedzialna za ten sprzęt niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego, oraz przesyła zgłoszenie na Serwis 
Desk/do właściwego lokalnego PBC zgodnie z Procedurą dotyczącą zarządzania zdarzeniami 
związanymi z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w statystyce publicznej. 

8. W przypadku kradzieży sprzętu teleinformatycznego poza siedzibą jssp, osoba odpowiedzialna za ten 
sprzęt ma również obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Policji. W zgłoszeniu pracownik, 
poza danymi ogólnymi, podaje okoliczności utraty sprzętu teleinformatycznego oraz opis charakteru 
utraconych danych wraz z podaniem ich znaczenia dla jssp. W szczególności w zgłoszeniu należy 
określić, czy utracone dane zawierały dane wrażliwe dla statystyki publicznej. 

9. Pracownika użytkującego własny sprzęt teleinformatyczny do pracy na odległość zobowiązuje się do 
stosowania poniższych zasad: 

 sprzęt teleinformatyczny musi być technicznie sprawny, musi posiadać wyłącznie legalne 
oprogramowanie, tj. system operacyjny oraz inne aplikacje niezbędne do realizacji zadań 
służbowych są użytkowane z poszanowaniem praw autorskich; 

 oprogramowanie zainstalowanie na sprzęcie teleinformatycznym musi zapewniać 
bezproblemowe współdziałanie z usługami i serwisami udostępnionymi przez jssp do realizacji 
obowiązków służbowych; 

 sprzęt teleinformatyczny musi mieć zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z włączoną 
aktualizacją bazy wirusów; 

 sprzęt teleinformatyczny musi być skonfigurowany w sposób umożliwiający automatyczne 
instalowanie poprawek bezpieczeństwa do systemu operacyjnego i używanych aplikacji. 

XII. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 
1. Nabór pracowników – pracownicy zatrudniani są zgodnie z procedurami zatrudniania pracowników 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Bezpieczeństwo podczas zatrudnienia oraz zawierania umów cywilnoprawnych: 

 zasady wynikające z SZBI obowiązują wszystkich pracowników jeżeli będą posiadali dostęp do 
zasobów informacyjnych jssp; 

 osoby wymienione w ust. 1 mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji 
obowiązujących w jssp; 

 dyrektor jssp przygotowujący projekt umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą fizyczną, która 
w ramach wykonywania umowy będzie posiadała dostęp do zasobów informacyjnych jednostki, 
ma obowiązek wprowadzić do niej klauzulę dotyczącą obowiązku przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa informacji. Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób 
zewnętrznych są załączane do umowy; 

 każdy nowozatrudniony pracownik w pierwszym dniu pracy ma obowiązek: 
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a) zapoznać się z zapisami PBI obowiązującej w statystyce publicznej, 
b) potwierdzić zapoznanie się z PBI własnoręcznym podpisem; 

 oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami PBI pracownik komórki organizacyjnej GUS właściwej 
ds. kadrowych oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych w jednostce załącza 
do akt osobowych pracownika; 

 uprawnienia do pracy w systemie IT (systemy operacyjne, usługi sieciowe, aplikacje) są nadawane 
po zapoznaniu się z zapisami PBI obowiązującymi w statystyce publicznej oraz odbyciu szkolenia 
z bezpieczeństwa informacji; 

 każda osoba podejmująca pracę, staż, praktykę, wolontariat w jssp lub uzyskująca dostęp do jej 
zasobów informacyjnych, przyjmuje na siebie obowiązek ochrony tych zasobów; 

 obowiązek ochrony zasobów jssp, w przypadku współpracy z kontrahentami określany jest 
w ramach umów zawartych z tymi podmiotami (Wymagania bezpieczeństwa informacji dla 
kontrahentów i osób zewnętrznych); 

 pracownicy mogą być (w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków) związani umowami 
o zachowaniu poufności, a obowiązek jej zachowania może istnieć również po zakończeniu okresu 
zatrudnienia; 

 pracownik, który naruszył zasady bezpieczeństwa informacji podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez praktykanta może skutkować 
natychmiastowym przerwaniem praktyki i rozwiązaniem umowy. W takim przypadku praktyka nie 
jest zaliczana; 

 naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez stażystę może skutkować natychmiastowym 
przerwaniem stażu i powiadomieniem instytucji kierującej na staż; 

 w przypadku umowy cywilno-prawnej, na podstawie której osoba fizyczna wykonuje pracę na rzecz 
jssp, w umowie musi być zawarta klauzula, że naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez 
taką osobę może skutkować natychmiastowym jej rozwiązaniem oraz stanowi podstawę do 
żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej; 

 naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez wolontariusza może skutkować 
natychmiastowym rozwiązaniem współpracy; 

 informacje przetwarzane przy użyciu sprzętu teleinformatycznego jssp nie mogą być uznawane za 
prywatne. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do informacji przetwarzanych na sprzęcie 
teleinformatycznym będącym własnością pracownika, który wykonuje pracę w formie telepracy 
na rzecz statystyki publicznej; 

 na pracowniku spoczywa obowiązek poinformowania o wymogu, o którym mowa w pkt 15 swoich 
korespondentów w momencie przekazywania im służbowych adresów pocztowych lub numerów 
telefonicznych pracowników, o ile nie wynika to z już stosowanych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych; 

 pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do informacji powierzonych 
im do przechowywania lub przesłania, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do przywrócenia 
ciągłości działania, a zaistniała sytuacja została objęta odpowiednią procedurą, której 
uruchomienie zostało zaakceptowane przez Pełnomocnika ds. SZBI; 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej obejmuje nie tylko siedzibę 
jssp, ale także wszelkie miejsca, w których informacje związane z działalnością jssp są 
przetwarzane poza jej siedzibą. Obejmuje to w szczególności zdalny dostęp do sieci 
teleinformatycznej statystyki publicznej; 

 Prezes GUS, dyrektorzy komórek organizacyjnych GUS oraz dyrektorzy jednostek są 
odpowiedzialni za promowanie świadomości bezpieczeństwa informacji wśród pracowników. 

 z inicjatywy komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji, za pomocą 
poczty elektronicznej, ulotek lub publikacji w Intranecie (http://intranet/GUS/ST/Incydenty 
bezpieczestwa/Forms/AllItems.aspx) przekazywane są wiadomości o potencjalnych zagrożeniach 
oraz o metodach zapobiegania tym zagrożeniom. 

3. Szkolenia: 

http://intranet/GUS/ST/Incydenty%20bezpieczestwa/Forms/AllItems.aspx
http://intranet/GUS/ST/Incydenty%20bezpieczestwa/Forms/AllItems.aspx
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 szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji mają na celu uzyskanie przez nich 
optymalnego poziomu wiedzy i umiejętności, które pozwolą właściwie korzystać z systemów IT 
służących do przetwarzania informacji w jssp; 

 program zwiększania świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji obejmuje: 

a) szkolenia cykliczne w formie e-learning przy wykorzystaniu elektronicznej platformy 
szkoleniowej – każdy pracownik powinien odbyć szkolenie co najmniej raz na cztery lata lub 
częściej w przypadku znaczącej, w opinii Pełnomocnika ds. SZBI, zmiany w przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa informacji. Szkolenie cykliczne, dostępne na platformie 
szkoleniowej, kończy się testem sprawdzającym. Pracownicy nowo zatrudnieni kierowani są 
na pierwsze dostępne szkolenie cykliczne w przeciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia, 

b) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji przed uzyskaniem dostępu do zasobów 
informacyjnych statystyki publicznej, 

c) szkolenia w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej, 

d) udostępnianie dokumentów SZBI do zapoznania się pracownikom nowozatrudnionym, 

e) publikowanie informacji związanych z bezpieczeństwem informacji – pracownicy mają stały 
dostęp do aktualnych przepisów oraz są informowani (w postaci elektronicznej) o ich 
zmianach przez komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa informacji, 

f) poinformowanie, gdzie w Intranecie (http://intranet/GUS/ST/DokumentySZBI) znajduje się 
dokumentacja bezpieczeństwa informacji (polityki, regulaminy, zasady, wytyczne, wymagania, 
metodyki, procedury i instrukcje oraz projekty tych dokumentów); 

 szkolenia mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia w oparciu o dostarczone 
uczestnikom materiały szkoleniowe. Uczestnicy mają możliwość konsultacji z osobą 
odpowiedzialną za merytoryczną stronę szkolenia; 

 komórka organizacyjna GUS właściwa ds. kadrowych przekazuje informację o szkoleniach 
cyklicznych dyrektorom komórek organizacyjnych GUS/dyrektorom jednostek oraz pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych, podległych bezpośrednio Prezesowi GUS; 

 wnioski wynikające z naruszenia bezpieczeństwa informacji lub niewłaściwego funkcjonowania 
systemu IT są wykorzystywane podczas szkoleń pracowników w celu zapobiegania wystąpieniu 
podobnych incydentów; 

 w przypadku zmiany zasad bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania lub ochrony danych 
osobowych, Pełnomocnik ds. SZBI aktualizuje materiały szkoleniowe oraz publikowane 
informacje. Przeprowadzane są także dodatkowe szkolenia (w formie e-learning). Wymóg 
dodatkowego szkolenia dotyczy wszystkich pracowników; 

 za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w jssp odpowiada Pełnomocnik ds. 
SZBI. Za organizację szkoleń cyklicznych w formie e-learning przy wykorzystaniu elektronicznej 
platformy szkoleniowej odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych. 
Za organizację szkoleń w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej odpowiada dyrektor 
komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych/dyrektor jednostki; 

4. Zakończenie i zmiana zatrudnienia oraz zakończenie umowy cywilnoprawnej: 

 pracownicy po ustaniu zatrudnienia lub po zmianie zakresu obowiązków są zobowiązani do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes 
pracodawcy, a także sposobów zabezpieczenia informacji w jssp; 

 pracownik komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych/pracownik ds. kadrowych 
w jednostce na bieżąco powiadamiają Centrum Informatyki Statystycznej za pomocą systemu 
Serwis Desk (gmach GUS)/pracownika komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki, 
o rozwiązaniu umowy z pracownikiem lub o jego przeniesieniu (do innej komórki 
organizacyjnej/jednostki), a także o wcześniejszym niż planowano zakończeniu stażu, praktyki, 
wolontariatu. W przypadku osoby fizycznej świadczącej pracę na podstawie umowy cywilno-
prawnej powiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym przekazuje dyrektor komórki 
organizacyjnej GUS, która koordynuje daną umowę/dyrektor jednostki; 

 administrator systemu w jssp niezwłocznie, po otrzymaniu takiej informacji usuwa, modyfikuje, 
lub blokuje uprawnienia do zasobów informacyjnych. Zbiory danych zgromadzone przez 

http://intranet/GUS/ST/DokumentySZBI
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pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę są własnością jssp i mogą być usuwane lub 
zachowywane w zależności od decyzji jego przełożonego; 

 pracownik komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych na bieżąco powiadamia dyrektora 
komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. administracyjnych oraz PBF w GUS o ustaniu 
zatrudnienia z osobami określonymi w pkt 1 lub o ich przeniesieniu; 

 czynności opisane w ust. 4 w pozostałych jednostkach wykonują właściwi pracownicy tych 
jednostek; 

 po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 4 przez PBF w GUS/wyznaczonego pracownika 
jednostki, prawa dostępu do stref chronionych (administracyjnych/bezpieczeństwa) są 
niezwłocznie przez nich usuwane lub odpowiednio modyfikowane. 

XIII. Zarządzanie aktywami 
1. Inwentaryzacja aktywów: 

 aktywa związane z informacjami i środkami przetwarzania informacji będące własnością jssp lub 
przez nią wykorzystywane są ewidencjonowane; 

 zasady ewidencjonowania aktywów, w tym terminy i częstotliwość spisów inwentaryzacyjnych, 
określa odrębna instrukcja dotycząca Inwentaryzacji urządzeń, oprogramowania i systemów 
służących do przetwarzania informacji. 

2. Własność aktywów: 

 za każde z aktywów statystyki publicznej odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej 
GUS/dyrektor jednostki, poza przypadkami, w których aktywa zostały przypisane wyznaczonym 
pracownikom komórek organizacyjnych GUS/jednostek. Wyjątek stanowią także aktywa będące 
składnikami sieci teleinformatycznej GUS, za które odpowiedzialny jest KIT; 

 w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, wszystkie przedmioty wydane 
pracownikowi takie jak np.: urządzenia teleinformatyczne, klucze, identyfikator osobisty, 
oprogramowanie, dokumenty i instrukcje muszą być zwrócone przełożonemu lub odpowiedniej 
komórce organizacyjnej GUS/jednostce najpóźniej w ostatnim dniu świadczenia przez niego pracy 
na rzecz jssp. 

3. Klasyfikacja aktywów: 

 wszystkie aktywa, będące własnością statystyki publicznej lub przez nią wykorzystywane, 
podlegają identyfikacji i klasyfikacji; 

 klasyfikowanie aktywów określa ich znaczenie (ważność) dla statystyki publicznej. Identyfikowanie 
zagrożeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa aktywów odbywa się podczas corocznego 
szacowania ryzyka w SZBI w formie tworzonego lub aktualizowanego katalogu aktywów; 

 aktywa dzielimy na dwa rodzaje: 

a) aktywa podstawowe, w skład których wchodzą m.in.: 

 procesy i działania operacyjne, które są realizowane w jssp w celu wypełnienia zadań 
statystyki publicznej, 

 informacje – wszelkie aktywa informacyjne potrzebne do realizacji zadań statystyki 
publicznej, w tym dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności: 
bazy danych i pliki z danymi, kontrakty i umowy, dokumentacja bezpieczeństwa informacji 
(tzw. systemowa), podręczniki użytkownika, materiały szkoleniowe, dodatkowe 
(pozasystemowe) procedury operacyjne i wspierające, dokumentacja dotycząca ciągłości 
działania, ślady audytowe, informacje zarchiwizowane, 

b) aktywa wspierające, w skład których wchodzą m.in.: 

 zasoby ludzkie – podzbiór obejmuje wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę 
systemu informacyjnego, w tym także ich kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, 

 sprzęt – wszystkie fizyczne aktywa wspierające procesy i działania biznesowe, w tym m.in.: 
sprzęt teleinformatyczny służący do przetwarzania danych oraz nośniki danych, 

 oprogramowanie, obejmuje m.in.: programy, aplikacje, oprogramowanie systemowe 
i inne uczestniczące w operacjach przetwarzania danych, 
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 sieć – obejmuje wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i usługi używane do połączenia 
wielu fizycznie oddalonych komputerów lub elementów systemu informacyjnego, w tym 
media i usługi wspierające, przekaźniki aktywne i pasywne oraz interfejsy komunikacyjne, 
w szczególności: Internet, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna, urządzenia sieciowe, 

 siedziba – obejmuje wszystkie lokalizacje jssp oraz środki fizyczne potrzebne do ich 
funkcjonowania, w tym strefy chronione (administracyjne i bezpieczeństwa), podstawowe 
usługi, łączność, usługi komunalne i techniczne, w szczególności: pomieszczenia biurowe, 
serwerownie, klimatyzacje, wentylacje, instalacje alarmowe, ogrzewanie i monitoring, 

 organizacja i wartości niematerialne – opisuje strukturę organizacyjną, obejmującą 
wszystkie struktury ludzkie oraz wartości niematerialne, które mogą mieć na nie wpływ, 
m.in.: organy władzy, reputacja, wizerunek firmy i kultura organizacyjna; 

 aktywa są wartościowane według następujących kryteriów: 

a) ważność wysoka – przyznawana jest, gdy utrata lub naruszenie bezpieczeństwa aktywów 
powoduje przerwanie procesu, należą do nich m.in.: 

 informacje nadzorowane, wrażliwe dla statystyki publicznej w szczególności: informacje 
niejawne dodatkowo podlegające ochronie w stopniu zgodnym z postanowieniami ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, dane osobowe dodatkowo 
podlegające ochronie w stopniu zgodnym z postanowieniami RODO, dane statystyczne 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej, dane finansowo – księgowe, inne informacje, których poufność określają 
obowiązujące przepisy prawa, 

 zasoby materialne, kluczowe niezbędne do realizowania statutowych celów statystyki 
publicznej, 

b) ważność średnia – przyznawana jest, gdy utrata lub naruszenie bezpieczeństwa aktywów może 
mieć wpływ na prawidłową realizację procesu, należą do nich m.in.: 

 pozostałe informacje nadzorowane, niewrażliwe (np. korespondencja wewnętrzna jssp), 

 zasoby materialne wartościowe, które są drogie lub trudno zastępowalne, ale od których 
nie zależy bezpośrednio funkcjonowanie jssp, 

c) ważność niska przyznawana jest, gdy utrata lub naruszenie bezpieczeństwa aktywów nie ma 
wpływu na funkcjonowanie procesu, należą do nich m.in.: 

 informacje nienadzorowane i inne informacje publiczne, 

 zasoby materialne zwykłe, które są łatwo odtwarzalne lub zastępowalne i od których nie 
zależy bezpośrednio funkcjonowanie jssp; 

 właściciel aktywu określa jego wartościowość; 

 właściciela aktywu określa regulamin organizacyjny GUS/jednostki, w innych przypadkach inne 
obowiązujące w jssp regulacje wewnętrzne lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Oznaczanie informacji i postępowanie z informacją: 

 dokumenty stanowiące aktywa informacyjne są oznaczane, przetwarzane, przechowywane oraz 
niszczone zgodnie z zapisami Jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w statystyce 
publicznej; 

 zasady postępowania z informacjami niejawnymi w statystyce publicznej określają odrębne 
przepisy; 

 zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka ochrony danych osobowych; 

 zasady postępowania związane z ochroną danych objętych tajemnicą statystyczną określają 
Zasady postępowania z danymi statystycznymi; 

 postępowanie z aktywami informacyjnymi zapisanymi na elektronicznych nośnikach danych 
określa ust. 5 (Postępowanie z nośnikami informacji). 

5. Postępowanie z nośnikami informacji: 

 nośniki informacji zawierające informacje wrażliwe dla statystyki publicznej muszą być 
przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym; 

 nośniki informacji zawierające kopie bezpieczeństwa i backup’y oraz informacje archiwalne w tym 
zakresie należy przechowywać w metalowych szafach o podwyższonym bezpieczeństwie 
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przeciwpożarowym lub w sejfach. Pozostałe nośniki należy przechowywać i zabezpieczać zgodnie 
z wymaganiami obowiązującymi dla informacji na nich zapisanych; 

 informacje mogą być przechowywane wyłącznie na takich nośnikach informacji, których trwałość 
zapisu przekracza wymagany przez regulacje wewnętrzne i przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego okres przechowywania danej informacji; 

 pracownicy do wypełniania obowiązków służbowych mogą korzystać tylko z autoryzowanych 
nośników informacji. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku 
uruchomienia Planu Ciągłości Działania (wyjątek od zasady); 

 jedynie osoby upoważnione przez dyrektora komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. 
administracyjnych/dyrektora jednostki mogą zbywać lub przekazywać do utylizacji wyposażenie 
komputerowe stanowiące własność jssp; 

 niszczenie nośników informacji zawierających informacje wrażliwe dla statystyki publicznej musi 
być rejestrowane. Sposób niszczenia takich nośników opisuje Instrukcja dotycząca brakowania 
nośników; 

 w przypadku tymczasowego lub trwałego przekazywania osobom trzecim sprzętu komputerowego 
wszelkie wymienne nośniki danych powinny być usunięte. Jeśli jest to możliwe, również trwałe 
nośniki danych muszą być usunięte. Jeśli nie jest to możliwe, usunięte muszą być dane zawarte na 
trwałych nośnikach. Do ich usunięcia muszą zostać użyte narzędzia zapewniające trwały 
i bezpieczny charakter tej operacji na przykład wielokrotne zapisanie całego obszaru nośnika 
losowymi danymi; 

 za usunięcie wszelkich danych dotyczących jssp przed przekazaniem sprzętu komputerowego 
osobom trzecim odpowiada dyrektor CIS (zgodnie z otrzymanym zleceniem)/dyrektor jednostki; 

 w przypadku nośników zawierających informacje niejawne należy stosować procedury określające 
postępowanie z informacjami niejawnymi; 

 wycofane nośniki informacji, które były wykorzystywane do przetwarzania informacji wrażliwych 
dla pracodawcy, nie mogą być wynoszone poza siedzibę jssp, w której były użytkowane, bez 
wcześniejszego trwałego usunięcia danych; 

 zbędne nośniki informacji obejmują w szczególności: 

a) dokumenty nieaktualne kat. B po uprzednim zrealizowaniu obowiązków wynikających 
z Instrukcji kancelaryjnej, 

b) dokumenty zawierające informacje wrażliwe dla statystyki publicznej (dane osobowe, dane 
finansowo-księgowe itd.), 

c) wydruki, notatki, kopie dokumentów, elektroniczne nośniki informacji itp. muszą być 
niszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści; 

 nośniki informacji wymienione w pkt 11 niszczone są zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

 w przypadku, gdy zniszczenie nośników informacji wymienionych w pkt 11 nie jest możliwe 
w komórce organizacyjnej GUS/jednostce, dyrektor tej komórki/dyrektor jednostki przesyła 
informację o konieczności zniszczenia nośników informacji na adres e-mail: 
serwisdesk@stat.gov.pl. W takim przypadku dalszy sposób postępowania opisuje Instrukcja 
dotycząca brakowania nośników w jssp; 

 w przypadku konieczności zniszczenia większych ilości zbędnej dokumentacji niearchiwalnej oraz 
innych nośników informacji, dyrektor jssp może podjąć decyzję o konieczności skorzystania 
z usług wyspecjalizowanych podmiotów gwarantujących zachowanie poufności danych. 

6. Rodzaje zabezpieczeń aktywów: 

 cele stosowania oraz rodzaje zabezpieczeń, a także wyłączenia od ich stosowania, zgodnie 
z załącznikiem A (normatywnym) do normy PN-EN ISO/IEC 27001, są określone w dokumencie 
Deklaracja stosowania zabezpieczeń w SZBI statystyki publicznej, której wzór stanowi załącznik nr 
2; 

 za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Deklaracji stosowania 
zabezpieczeń w SZBI statystyki publicznej odpowiada komórka organizacyjna GUS właściwa ds. 
bezpieczeństwa informacji. 

mailto:serwisdesk@stat.gov.pl
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XIV. Kontrola dostępu do systemu IT 
1. Dostęp do zasobów systemów teleinformatycznych 

 kontrolę dostępu do systemu IT realizuje się poprzez mechanizmy uwierzytelniania użytkowników; 

 dostęp do systemu IT mogą uzyskać wyłącznie uprawnieni użytkownicy i musi być on 
indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika. Użytkownik może mieć dostęp jedynie do 
zasobów, które są mu niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych; 

 identyfikacja użytkownika w systemie IT odbywa się na podstawie identyfikatora skojarzonego 
z hasłem. Z identyfikatorem związane są również prawa dostępu określające uprawnienia 
użytkownika; 

 blokowany jest dostęp do systemu IT dla użytkownika, który trzykrotnie pod rząd podał błędne 
hasło. Odblokowania dokonuje administrator systemu, który nie może w tym celu tworzyć 
automatów (skryptów) programowych odblokowujących dostęp np. po określonym czasie; 

 stosowane są konta indywidualne, zapewniające zachowanie rozliczalności; 

 użytkownik sam ustala hasło, którym się posługuje (nie dotyczy pierwszego rejestrowania się 
w systemie IT, gdy hasło nadaje administrator systemu); 

 system IT wymusza wybór hasła odpowiedniej jakości, zgodnie z wymaganiami zawartymi w części 
XIV ust. 4 (Zakres odpowiedzialności użytkowników i hasła dostępu); 

 tożsamość każdego użytkownika systemu IT musi być jednoznacznie określona (identyfikacja) 
i musi być sprawdzona przed rozpoczęciem pracy w systemie IT (uwierzytelnienie); 

 o ile pozwala na to oprogramowanie, na ekranie powitalnym użytkownika przy każdym logowaniu 
muszą być zawarte następujące informacje: 

a) pouczenie użytkownika o tym, że kontynuując pracę w systemie IT potwierdza uprawnienia do 
korzystania z zasobów teleinformatycznych, 

b) stwierdzenie, że użytkownika zna i akceptuje zasady dotyczące bezpieczeństwa systemu IT; 

 wszystkie systemy IT powinny posiadać uaktywnioną opcję wygaszacza ekranu w przypadku braku 
aktywności użytkownika w systemie. Czas uaktywnienia wygaszacza ekranu nie może być dłuższy 
niż 10 minut. Odblokowanie wygaszacza ekranu wymaga podania hasła. Podobnie, wszystkie sesje 
dostępu do zasobów informacyjnych (a w szczególności do komend systemu operacyjnego) są 
zawieszane (lub zrywane) po 10 minutach bezczynności; 

 w systemie IT nie mogą być aktywne ogólnodostępne profile domyślne „Gość"; 

 użytkownik wykonuje pracę na komputerze z uprawnieniami lokalnego użytkownika; 

 ograniczanie dostępu do zasobów teleinformatycznych, realizuje się z uwzględnieniem 
następujących uwarunkowań: 

a) dostęp do sieci teleinformatycznej mogą mieć tylko urządzenia sieciowe, które uzyskały 
akceptację administratora systemu; jeśli to możliwe, mechanizmy kontroli umożliwiają 
wykrycie obecności nieautoryzowanych urządzeń, 

a) logiczny dostęp do sieci mają tylko zarejestrowani użytkownicy jednoznacznie 
zidentyfikowani, 

b) dostęp do komend systemu operacyjnego – tylko użytkownicy, których zakres obowiązków 
wymaga dostępu do systemu operacyjnego, mogą być uprawnieni do logowania się 
bezpośrednio na serwerach sieciowych, 

c) dostęp do aplikacji i baz danych statystyki publicznej wymaga uprzedniej identyfikacji 
i uwierzytelnienia użytkownika; przyznane użytkownikowi uprawnienia do korzystania 
z poszczególnych aplikacji i baz danych powinny być ograniczone wyłącznie do zakresu jego 
obowiązków służbowych; 

 nadanie lub zmiana uprawnień użytkownika następuje na pisemny wniosek (w postaci papierowej 
lub elektronicznej) złożony przez bezpośredniego przełożonego w systemie Serwis Desk (gmach 
GUS)/do pracownika komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki w jednostce. Złożone 
wnioski muszą być rejestrowane oraz przechowywane co najmniej przez cykl życia systemu IT; 

 nazwa profilu użytkownika musi być unikatowa i nie powinna zmieniać się przez cały okres jego 
pracy w jssp, chyba że wynika to ze zmiany nazwiska użytkownika; 
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 osoby niebędące pracownikami mogą uzyskać uprawnienia w zakresie korzystania z systemu IT na 
wniosek Właściciela aktywu. Nie dotyczy to organów umocowanych prawnie; 

 uprawnienia użytkowników niebędących pracownikami nie mogą być przyznane na czas 
nieokreślony i muszą podlegać aktualizacji co 90 dni; 

 uprawnienia administratora systemu są przyznawane, na wniosek Właściciela aktywu, wyłącznie 
osobom odpowiedzialnym za administrowanie systemami; 

 liczba użytkowników posiadających uprawnienia administratora danego systemu IT powinna być 
ograniczona do niezbędnego minimum, jednak nie może to być mniej niż 2 osoby; 

 osoby mające dostęp do systemu IT, a niebędące pracownikami muszą podpisać zobowiązanie, że 
będą przestrzegać zasad opisanych w Wymaganiach bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów 
i osób zewnętrznych; 

 warunki korzystania z połączenia wewnętrznej sieci statystyki publicznej z systemami 
zewnętrznymi regulują podpisane umowy, szczegółowo precyzujące warunki techniczne 
i funkcjonalne połączenia. Umowa musi zawierać klauzulę dotyczącą przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych statystyki publicznej; 

 konto użytkownika musi być zablokowane po 30 dniach kalendarzowych nieaktywności; 

 w przypadku nieobecności pracownika (urlop bezpłatny, macierzyński, wychowawczy lub inne 
nieobecności dłuższe niż 30 dni) jego bezpośredni przełożony zobowiązany jest powiadomić: 

a) komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. kadrowych/pracownika ds. kadrowych w jednostce, 

b) CIS za pomocą systemu Serwis Desk (gmach GUS)/pracownika komórki organizacyjnej 
właściwej ds. informatyki w jednostce oraz 

c) PBF w GUS/pracownika wyznaczonego przez dyrektora jednostki 

– najpóźniej pierwszego dnia planowanej nieobecności pracownika. Jeżeli nieobecność 
pracownika jest nieplanowana (kolejne zwolnienie lekarskie, z którego wynika, że łączna 
nieobecności pracownika będzie dłuższe niż 30 dni) – pierwszego dnia w którym przełożony 
pozyskał taką informację; 

 uprawnienia użytkownika powinny być zablokowane w przypadku nieprawidłowego 
funkcjonowania podsystemów kontroli dostępu. Decyzje o dalszych działaniach podejmuje 
Właściciel aktywu; 

 uprawnienia nadane użytkownikowi muszą być okresowo weryfikowane przez administratora 
systemu nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Właściciele aktywów są zobowiązani niezwłocznie 
informować za pomocą systemu Serwis Desk (gmach GUS)/innego podobnego systemu IT 
jednostki administratorów systemów odpowiedzialnych za poszczególne konta o zmianach 
w zakresie obowiązków podległych pracowników skutkujących koniecznością zmiany ich 
uprawnień; 

 uprawnienia posiadane przez użytkownika nie mogą być rozszerzane, o ile nie istnieje 
umotywowana potrzeba związana ze zmianą warunków wykonywania pracy lub zakresu 
obowiązków użytkownika; 

 systemy IT przetwarzające dane sklasyfikowane jako wrażliwe dla statystyki publicznej muszą być 
skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić dostęp do tych zasobów wyłącznie tym 
użytkownikom, którzy mają do tego prawo; 

 systemy IT przetwarzające dane sklasyfikowane jako wrażliwe dla statystyki publicznej są 
wyposażone w narzędzia pozwalające na monitorowanie i rejestrowanie działań użytkowników; 

 w miarę możliwości technicznych uprawnienia w systemach aplikacyjnych muszą uniemożliwiać 
jednoczesne wprowadzanie i autoryzowanie tej samej transakcji przez jednego użytkownika; 

 użytkownikom zakazuje się podłączania do sieci teleinformatycznej statystyki publicznej własnych 
urządzeń. Powyższa regulacja nie dotyczy sytuacji opisanej w części XI (Urządzenia mobilne 
i telepraca); 

 użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę istotnych danych przetwarzanych w systemach IT, 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Takie dane należy zapisywać na dyskach 
sieciowych, które podlegają procedurze codziennego backupu. Zapisanie pliku na komputerze 
użytkownika nie gwarantuje ochrony danych; 
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 użytkownik jest zobowiązany do systematycznego usuwania z dysków sieciowych zasobów, które 
utraciły swoją istotność. 

2. Przydzielanie dostępu użytkownikom: 

 w procesie nadawania uprawnień obowiązują następujące zasady: 

a) reguła niezbędnego dostępu – ograniczenia praw do niezbędnych przy wykonaniu 
powierzonych użytkownikowi zadań i obowiązków, 

b) reguła indywidualnego konta – zabezpieczonego procedurą uwierzytelnienia (identyfikacji 
i autoryzacji), umożliwiającego rozliczalność działań użytkownika; 

 z przyczyn techniczno-organizacyjnych możliwe jest zastosowanie loginu grupowego lub 
niezabezpieczonego konta, jednak każdy taki przypadek musi być udokumentowany i odnotowany 
jako odstępstwo od realizacji postanowień niniejszego dokumentu; 

 dostęp do zasobów oraz uprawnienia do korzystania z nich nadawane są jedynie w zakresie 
wiedzy koniecznej, tj. niezbędnym do wykonywania aktualnie powierzonych użytkownikowi zadań 
i obowiązków, na wniosek przełożonego pracownika; 

 uprawnienia administratora systemu są nadawane przez Wiodącego administratora systemu IT; 

 w przypadku konieczności nadania uprawnień pracownikom stron trzecich, wskazane osoby mogą 
otrzymać uprawnienia na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej GUS która koordynuje 
umowę/dyrektora jednostki; 

 w przypadku systemu IT administrator systemu tworzy konto, nadaje użytkownikowi uprawnienia 
i potwierdza fakt nadania wpisem na wniosku (data, podpis). W celach audytowych, złożone 
wnioski muszą być rejestrowane oraz przechowywane (w postaci papierowej lub elektronicznej) 
co najmniej przez cykl życia systemu IT; 

 tworząc użytkownikowi hasło w systemie IT, administrator systemu tworzy dla niego hasło 
tymczasowe, które przekazuje osobiście albo za pomocą bezpiecznego kanału komunikacji. 
Niedopuszczalne jest stosowanie systemów IT, które nie dają możliwości ustawienia hasła 
startowego; 

 użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Zasada ta nie obejmuje 
systemów opartych na mechanizmie logowania jednokrotnego (ang. single-sign-on, SSO) 
i integracji z kontem w Active Directory. W przypadku integracji mechanizmu logowania z domeną, 
administrator systemu informuje użytkownika o nadaniu uprawnień i możliwości rozpoczęcia 
pracy w systemie; 

 w przypadku nadawania uprawnień do zasobów innych niż systemy domenowe, administrator 
systemu jest zobowiązany do zapoznania użytkownika z zasadami korzystania z zasobu, zakresem 
odpowiedzialności za korzystanie z zasobu oraz uzyskania w formie pisemnej dowodu 
potwierdzającego zrozumienie niniejszych zasad i fakt przekazania zasobu do użytkowania; 

 KIT w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. SZBI może dopuścić do stosowania mechanizm 
nadawania pakietu podstawowych uprawnień do systemu IT automatycznie po przyjęciu 
nowozatrudnionej osoby bez konieczności wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (np. konto 
domenowe, poczta elektroniczna, Intranet); 

 w systemach IT, w których do zarządzania uprawnieniami zdefiniowano procedurę nadawania 
uprawnień, należy postępować zgodnie ze zdefiniowaną procedurą. 

3. Odbieranie praw dostępowych: 

 dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jednostki zobowiązany jest poinformować 
administratora systemu o konieczności odebrania/modyfikacji/zablokowania uprawnień do 
zasobów informacyjnych w związku ze zmianą powierzonych użytkownikowi zadań i obowiązków; 

 informacja, o której mowa w punkcie wyżej, przekazywana jest przez system Serwis Desk (gmach 
GUS)/pracownika komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki w jednostce, a jeżeli nie jest 
to możliwe na wniosku (w postaci papierowej lub elektronicznej) o nadanie/odebranie uprawnień; 

 w przypadku zaprzestania przez użytkownika świadczenia pracy lub zakończenia obowiązującej 
umowy, niezależnie od zawartości wniosku, każdy administrator systemu musi zweryfikować, czy 
były pracownik nie posiada nadanych uprawnień w systemie IT przez niego nadzorowanym; 
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 po otrzymaniu wniosku administrator systemu odbiera dostęp do zasobu i archiwizuje wniosek. 
W celach audytowych, złożone wnioski muszą być rejestrowane oraz przechowywane (w postaci 
papierowej lub elektronicznej) co najmniej przez cykl życia systemu IT; 

 w każdym przypadku odebrania uprawnień użytkownikowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, jego 
konto (nazwa użytkownika) musi zostać zablokowane; 

 w przypadku odebrania uprawnień do zasobów informacyjnych, wynikającego z zakończenia 
zatrudnienia, pracownik komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. kadrowych/pracownik ds. 
kadrowych w jednostce na bieżąco powiadamiają CIS za pomocą systemu Serwis Desk/pracownika 
komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki w jednostce, o konieczności odebrania 
uprawnień najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy lub innej formy współpracy, chyba że osoba 
kończąca zatrudnienie nie świadczy pracy przed ustaniem zatrudnienia. W takim przypadku, 
uprawnienia muszą być odebrane w dniu ustania obowiązku świadczenia pracy; 

 w przypadku zmiany zatrudnienia (np. komórki organizacyjnej, stanowiska) wszystkie uprawnienia 
do systemów IT powinny zostać nadane użytkownikowi na wniosek aktualnego przełożonego; 

 zasada ta nie obejmuje podstawowych uprawnień, jak np. dostęp do konta domenowego, poczty 
elektronicznej, dostęp do pomieszczeń, pod warunkiem, że zakres dostępu nie uległ zmianie. 

4. Zakres odpowiedzialności użytkowników i hasła dostępu: 

 systemy IT muszą wymuszać wprowadzenie minimalnej długości hasła, okresu maksymalnej 
ważności hasła (nie dłuższej niż 30 dni) oraz uniemożliwiają powtórne (5 ostatnich haseł) 
wykorzystanie tego samego hasła; 

 oprogramowanie nie może wyświetlać hasła jawnym tekstem na monitorze komputera; 

 oprogramowanie nie może przechowywać ani zapisywać hasła w postaci jawnego tekstu. Algorytm 
kodowania haseł powinien być jednostronny; 

 hasła dla użytkowników muszą mieć długość minimum osiem znaków oraz składać się z: 

a) dużych i małych liter, 

b) cyfr, 

c) znaków specjalnych; 

 użytkownicy nie mogą używać haseł opartych na ciągu znaków ulegających zmianie w zależności 
od daty lub innego przewidywalnego czynnika; 

 użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego przechowywanie. 
Zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny i umieszczania ich w miejscach dostępnych dla 
innych osób. W szczególności zabronione jest umieszczanie haseł w treści skryptów systemowych 
i programów; 

 hasła nie mogą być wpisywane w obecności osób trzecich, które mogłyby zauważyć treść 
wpisywanego hasła; 

 jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zostało ujawnione, należy je natychmiast zmienić i powiadomić 
administratora systemu; 

 użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów teleinformatycznych jssp przy 
wykorzystaniu jego hasła do momentu powiadomienia administratora systemu o ujawnieniu 
hasła. Jeżeli dojdzie do incydentu bezpieczeństwa informacji z wykorzystaniem loginu i hasła 
użytkownika, to może on ponieść odpowiedzialność, jeżeli dopuścił do ujawnienia swojego hasła; 

 w przypadku, gdy użytkownik musi posiadać dostęp do wielu systemów lub aplikacji, co stwarza 
konieczność przypisania mu wielu profili użytkownika, może on posługiwać się tym samym hasłem 
we wszystkich swoich profilach. Wyjątkiem są profile administracyjne, które powinny być 
zabezpieczone innym hasłem; 

 użytkownik korzystający z zewnętrznych usług internetowych zabezpieczanych hasłem (np. 
serwisu bankowego) nie powinien używać w celu dostępu do nich takiego samego hasła, jak 
w przypadku dostępu do systemu IT jssp; 

 używane w jssp systemy IT wyposażone są w mechanizm kontroli dostępu do systemu; 

 systemy IT używane przez wielu użytkowników powinny korzystać z unikatowych identyfikatorów 
użytkowników i haseł przyporządkowanych poszczególnym pracownikom, a także z mechanizmu 
ograniczającego przywileje użytkowników; 
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 przed przekazaniem do użytkowania systemu IT konieczna jest zmiana wszystkich haseł 
domyślnych ustawionych przez dostawcę lub ich zablokowanie; 

 jeśli oprogramowanie zapewnia takie możliwości, należy wymusić automatyczną zmianę hasła 
tymczasowego podczas pierwszego logowania do systemu. Jeśli oprogramowanie na to nie 
pozwala, należy sporządzić odpowiednie instrukcje obowiązujące pracowników; 

 oprogramowanie stosowane w jssp musi uniemożliwiać użytkownikom wybór łatwych do 
odgadnięcia haseł; 

 w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu IT lub w przypadku podejrzenia takiego 
naruszenia, administrator systemu musi zablokować dostęp do systemu IT i podjąć działania 
opisane w Procedurze zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji 
przetwarzanych w statystyce publicznej; 

 hasła dostępu do profili z uprawnieniami administratora systemu muszą mieć długość minimum 
czternastu znaków: 

a) spełniać warunki wymienionych w pkt 4, 

b) być przechowywane w bezpiecznym miejscu, w sposób zapewniający utrzymanie ich 
w tajemnicy, 

c) aktualizowane przy każdej ich zmianie, 

d) niszczone jeżeli są nieaktualne; 

 udostępnienie osobom, innym niż ich właściciele, hasła dostępu do profili z uprawnieniami 
administratora stanowi naruszenie bezpieczeństwa informacji; 

 w przypadku konieczności udzielenia osobom trzecim dostępu do profilu uprzywilejowanego, 
hasło dostępu powinno być przed udzieleniem takiego dostępu zmienione na tymczasowe, a po 
wykorzystaniu zmienione na nowe; 

 w jssp można korzystać także z innych metod uwierzytelniania, w szczególności z wykorzystaniem 
podpisu niekwalifikowanego, którym możliwe jest logowanie do systemu IT w sieci 
teleinformatycznej statystyki publicznej, haseł jednorazowych; 

 urządzenie do podpisu kwalifikowanego bądź niekwalifikowanego jest automatycznie blokowane 
po przekroczeniu ustalonej, maksymalnej liczby błędnych wpisów kodu PIN; 

 komórka organizacyjna GUS właściwa ds. administracyjnych zobowiązana jest do prowadzenia 
dokładnej ewidencji wydanych urządzeń do podpisu kwalifikowanego bądź niekwalifikowanego. 
W przypadku zakończenia świadczenia pracy urządzenie do podpisu kwalifikowanego bądź 
niekwalifikowanego należy zwrócić do komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. 
administracyjnych; 

 w przypadku utraty urządzenia do składania podpisu kwalifikowanego bądź niekwalifikowanego 
należy niezwłocznie powiadomić komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. administracyjnych; 

 pracownik, któremu zostało wydane urządzenie do składania podpisu kwalifikowanego bądź 
niekwalifikowanego, ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad postępowania 
z kluczami do podpisu elektronicznego, ujętych w odpowiednich dokumentach SZBI. 

5. Kontrola dostępu do aplikacji: 

 kontrola dostępu do aplikacji musi być określona w dokumentacji aplikacji; 

 oprogramowania użytkowe (aplikacje), eksploatowane w systemie IT posiadają: 

a) mechanizmy autoryzacji i sprawdzania wprowadzanych danych pod względem ich 
kompletności (dane są oceniane w trakcie procesu ich wprowadzania), 

b) mechanizmy kontroli przetwarzanych danych, zapobiegające nieautoryzowanemu usunięciu 
lub modyfikacji danych; 

 mechanizmy kontroli dotyczące specyficznych systemów IT mogą zawierać dodatkowe wymagania, 
inne niż wskazane w pkt 2 i są uregulowane w dokumentach SZBI ich dotyczących; 

 wszystkie raporty generowane przez kluczowe systemy IT są rejestrowane, z uwzględnieniem 
identyfikatora użytkownika zlecającego dany raport, oraz oznaczone datą i godziną jego 
wygenerowania. 

6. Monitorowanie dostępu do systemu: 

 kluczowe systemy IT są monitorowane w celu wykrywania w nich nieuprawnionych działań; 
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 zdarzenia w systemie IT są zapisywane i archiwizowane. Zapisy te zawierają: 

a) identyfikatory użytkowników, 

b) daty i czasy zarejestrowania i wyrejestrowania w systemie, 

c) identyfikator komputera użytkownika lub terminala (nazwę komputera w systemie), 

d) zapisy udanych i nieudanych prób dostępu do systemu; 

 monitorowane są fakty użycia urządzeń przetwarzania informacji, zapewniając weryfikację 
i rozliczanie użytkowników wykonujących procesy, do których zostali uprawnieni; 

 logi systemowe są zabezpieczone przed manipulacją i nieuprawnionymi zmianami oraz 
systematycznie przeglądane przez administratora systemu pod kątem właściwego 
wykorzystywania systemu IT i zarządzania nim. 

7. Monitorowanie i analiza przypadków naruszenia bezpieczeństwa: 

 każdy system IT musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające administratorowi systemu 
weryfikację stanu zabezpieczeń systemu. Mechanizmy te powinny co najmniej umożliwiać 
rejestrację prób uzyskania dostępu do systemu; 

 wszystkie systemy IT muszą być objęte mechanizmami wykrywającymi automatycznie próby 
instalacji nieautoryzowanego oprogramowania; 

 w systemie IT muszą być logowane istotne zdarzenia dotyczące działań użytkowników 
i funkcjonowania urządzeń; 

 wszystkie systemy aplikacyjne statystyki publicznej, które przetwarzają dane sklasyfikowane jako 
wrażliwe dla statystyki publicznej, muszą rejestrować w dzienniku informacje na temat każdego 
przypadku ich przetwarzania. Jeżeli jest to możliwe, dzienniki należy gromadzić na jednym 
wydzielonym komputerze, administrowanym przez innego administratora; 

 wszystkie logi systemowe muszą być regularnie przeglądane przez administratorów odpowiednich 
systemów lub aplikacji; 

 w celu ograniczenia nadużyć, zwiększenia odpowiedzialności użytkowników i umożliwienia 
zarządzania systemami musi być zapewniona możliwość rekonstrukcji istotnych działań 
użytkowników na podstawie dzienników i innych zarejestrowanych materiałów; 

 zegary systemów IT muszą być zsynchronizowane, by ułatwić analizę zdarzeń zachodzących 
równocześnie w kilku systemach. 

8. Każdy pracownik który stwierdził niewłaściwe funkcjonowanie systemu IT ma obowiązek zgłosić ten 
fakt na Serwis Desk (gmach GUS)/w pozostałych jednostkach – do właściwego lokalnego PBC zgodnie 
z Procedurą dotyczącą zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji 
przetwarzanych w statystyce publicznej. 

XV. Kryptografia 
1. W jssp dopuszcza się korzystanie z oprogramowania kryptograficznego wspierającego algorytmy 

kryptografii symetrycznej i asymetrycznej. 

2. Oprogramowanie kryptograficzne dopuszczone do wykorzystania w jssp określane jest przez 
Pełnomocnika ds. SZBI w porozumieniu z KIT po przetestowaniu przez niego danego oprogramowania. 
Za utrzymanie listy oprogramowania kryptograficznego dopuszczonego do stosowania w statystyce 
publicznej odpowiada Pełnomocnik ds. SZBI. 

3. Użytkownicy muszą korzystać z oprogramowania, o którym mowa powyżej, w celu wymiany 
korespondencji elektronicznej ze stronami trzecimi, w przypadku przesyłania danych do użytku 
wewnętrznego lub objętych tajemnicą statystyczną. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której 
dane są przesyłane kanałem szyfrowanym (np. Vpn, mpls, wykorzystanie protokołu ssl). 

4. Dyski twarde urządzeń mobilnych powinny być szyfrowane. W celu zastosowania tego mechanizmu 
ochrony można wykorzystać mechanizmy wbudowane w dany system operacyjny lub dedykowane 
narzędzia zaprojektowane do tego celu. 

5. Za nadzór nad zarządzaniem kluczami kryptograficznymi odpowiedzialny jest KIT lub wyznaczony 
przez dyrektora danej jednostki pracownik komórki organizacyjnej właściwej ds. Informatyki. 
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6. Generowanie kluczy kryptograficznych dla użytkowników musi się odbywać w bezpiecznym 
środowisku. Dystrybucja wygenerowanych kluczy kryptograficznych (publicznego i prywatnego) 
powinna odbywać się w sposób uniemożliwiający osobom niepowołanym przechwycenie przesyłki. 

7. Przechowywanie wygenerowanych kluczy kryptograficznych dla użytkowników oraz kluczy 
wygenerowanych przez strony trzecie dla jssp odbywa się na dedykowanym serwerze, o ile to możliwe, 
wyłączonym ze struktur logicznych sieci. 

8. Klucze prywatne, których ważność wygasła należy bezwzględnie zarchiwizować bezterminowo na 
dedykowanym serwerze, co należy do obowiązków KIT. 

9. Kompromitacja klucza kryptograficznego na każdym etapie jego życia stanowi incydent 
bezpieczeństwa informacji. 

XVI. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 
1. Zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego: 

 w jssp obowiązuje zakaz wnoszenia na ich teren jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, 
których posiadanie i przechowywanie jest zabronione prawem. W przypadku stwierdzenia ich 
obecności w pomieszczeniach jssp, dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej 
ds. administracyjnych/dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za doprowadzenie do ich 
usunięcia; 

 za organizację i nadzór nad wydawaniem kluczy i identyfikatorów odpowiada w GUS PBF, 
a w pozostałych jednostkach – pracownik wyznaczony przez dyrektora danej jednostki; 

 pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia na Serwis Desk/do właściwego 
lokalnego PBC incydentu bezpieczeństwa informacji zgodnie z Procedurą zarządzania zdarzeniami 
związanymi z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w statystyce publicznej związanego z: 

a) utratą bądź zniszczeniem kluczy do pomieszczeń w jssp, 

b) utratą identyfikatora osobistego umożliwiającego wstęp do strefy chronionej 
(administracyjnej/bezpieczeństwa), 

c) ujawnieniem kodu dostępu osobie nieupoważnionej (w tym przypadku kod powinien zostać 
niezwłocznie zmieniony); 

 w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, zmienione powinny zostać kody 
w elektronicznych urządzeniach kontroli dostępu do pomieszczeń, do których dostęp miał 
pracownik; 

 pracownikowi zabrania się udostępniania: 

a) identyfikatorów osobistych umożliwiających wstęp do strefy chronionej 
(administracyjnej/bezpieczeństwa), jeżeli funkcjonują w jssp, 

b) kluczy do pomieszczeń,  

c) identyfikatorów samochodowych (jeżeli funkcjonują w jssp), 

d) pilotów do szlabanów (jeżeli funkcjonują w jssp), 

e) kodów do systemów alarmowych, 

f) referentki; 

 w trakcie drukowania lub kopiowania informacji wrażliwej dla statystyki publicznej nie wolno 
pozostawiać sprzętu drukującego i kopiującego bez nadzoru. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli 
urządzenie znajduje się w zabezpieczonym miejscu chronionym przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

 należy niezwłocznie usuwać z drukarek i urządzeń kopiujących wszelkie dokumenty; 

 po zakończeniu pracy, pracownik zobowiązany jest do uporządkowania swojego stanowiska pracy, 
wykonania czynności zabezpieczających adekwatnych do zastosowanych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych polegających głównie na: 

a) zabezpieczeniu dokumentów, korespondencji i pieczęci w szafach zamykanych na klucz, 

b) zabezpieczeniu komputerów, 

c) wyłączeniu urządzeń elektrycznych zasilanych energią elektryczną, 

d) zamknięciu okien i drzwi, 



22 
 

e) zamknięciu pomieszczeń na klucz, a jeżeli jest to wymagane zaplombowaniu, 

f) zdaniu kluczy pracownikowi ochrony/wyznaczonemu pracownikowi; 

 w uzasadnionych przypadkach pracownik może przebywać na terenie siedziby jednostki po 
godzinach pracy wskazanych w regulaminie pracy obowiązującym w danej jednostce lub w dniach 
wolnych od pracy, na pisemne polecenie bezpośredniego przełożonego oraz na podstawie 
zgłoszenia przebywania w godzinach od 18:00 do 6:00 i w dniach wolnych od pracy 
przekazywanego do wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej GUS właściwej 
ds. bezpieczeństwa informacji/pracownika wyznaczonego przez dyrektora danej jednostki; 

 urządzenia zapewniające bezpieczeństwo środowiskowe muszą być poddawane regularnej 
kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zaleceniami producentów; 

 w jssp zgodnie z przepisami prawa muszą być opracowane instrukcje przeciwpożarowe. Ciągi 
komunikacyjne obiektów muszą być zaopatrzone w tabliczki informujące o kierunku ewakuacji 
i wyposażone w oświetlenie awaryjne; 

 drogi ewakuacyjne muszą być oznaczone; 

 w przypadku, gdy wymaganie w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego nie może być, 
z przyczyn niezależnych od jssp, natychmiast spełnione, to osoba odpowiedzialna za obiekt 
sporządza protokół opisujący: rodzaj odstępstwa, ryzyko wynikające z odstępstwa, zastosowane 
środki ochrony doraźnej lub zamiennej, plan dojścia do rozwiązania docelowego; 

 wszystkie systemy zabezpieczeń muszą podlegać regularnym przeglądom technicznym; 

 przeglądy systemów zabezpieczeń fizycznych muszą być dodatkowo przeprowadzane w przypadku 
wystąpienia incydentów bezpieczeństwa informacji zagrażających lub mogących powodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. 

2. Zarządzanie uprawnieniami w systemie kontroli dostępu: 

 wszystkie drzwi z kontrolą dostępu muszą być zaopatrzone w urządzenie samozamykające; 

 w GUS przydzielany jest dostęp do stref chronionych (administracyjnych) na podstawie wniosku 
o przyznanie dostępu fizycznego, wystawianego przez upoważnionego pracownika właściwej 
komórki organizacyjnej GUS; 

 zasady dostępu do siedziby innych jednostek określa dyrektor danej jednostki, uwzględniając 
uwarunkowania związane z siedzibą oraz następujące kwestie: 

a) czas dostępu powinien odpowiadać standardowemu okresowi przebywania pracownika 
w siedzibie jednostki, 

a) jeżeli pozwalają na to warunki techniczne, dostęp powinien odbywać się przy użyciu 
indywidualnego kodu dostępu do zamków szyfrowych, 

b) dla określonych grup pracowników w jssp można ustanowić obszary o dostępie ograniczonym; 

 za nadanie/odebranie prawa dostępu do stref chronionych (administracyjnych) w GUS odpowiada 
dyrektor komórki organizacyjnej właściwej ds. bezpieczeństwa informacji, a w pozostałych jssp 
dyrektor danej jednostki lub wyznaczony przez niego pracownik; 

 wnioski o przyznanie dostępu fizycznego w GUS są ewidencjonowane. Sposób nadawania 
uprawnień dostępu do jssp określa dyrektor danej jednostki; 

 uprawnienia dostępu do stref/jednostek powinny być weryfikowane cyklicznie – nie rzadziej niż 
co 6 miesięcy. Za weryfikację uprawnień w GUS odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej 
właściwej ds. bezpieczeństwa informacji, w jednostce – pracownik upoważniony przez dyrektora 
danej jednostki. 

3. Pomieszczenia i zasoby chronione: 

 w GUS wyróżnia się następujące obszary bezpieczne: 

a) strefa chroniona (strefa administracyjna), 

b) strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa); 

 w GUS wydzielono obszar dostaw i załadunku. Dostęp do pomieszczeń magazynowych musi być 
nadzorowany, należy prowadzić kontrolę ruchu osobowego i materiałowego; 

 pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, muszą 
być wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny; 
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 jeżeli nie jest możliwe wprowadzenie identycznych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i środowiskowego, jak te obowiązujące w GUS, jednostki powinny zapewnić jego 
organizację w sposób zbliżony do obowiązującego w GUS, który zapewnia zachowanie 
adekwatnych do zagrożeń zabezpieczeń w jednostce. 

4. Strefa chroniona (strefa administracyjna): 

 na granicach strefy chronionej (strefy administracyjnej) funkcjonuje kontrola dostępu (tripody 
i czytniki na drzwiach). Stosowanie tripod w jednostkach jest opcjonalne; 

 w jssp dopuszcza się wydzielenie części strefy chronionej (strefy administracyjnej), w której 
interesanci mogą przebywać bez identyfikatorów. Tak wydzielona część strefy administracyjnej 
musi być oddzielona od jej pozostałych części kontrolowanymi przejściami; 

 wejście do strefy chronionej (strefy administracyjnej) jssp osoby niebędącej pracownikiem oraz 
pracownika z innej jednostki wymagają wydania zaproszonemu gościowi identyfikatora i jego 
zaewidencjonowania. Ewidencjonowanie wejść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) 
odbywa się poprzez dokonanie przez ochronę/recepcję lub wyznaczonego pracownika wpisu 
w Książce ewidencji wejść i wyjść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) oraz wydanie 
identyfikatora/karty magnetycznej typu „Gość"; 

 zasady opisane w pkt 3 mają zastosowanie do pracownika, który nie posiada przy sobie  
identyfikatora osobistego/karty magnetycznej; 

 osoba z identyfikatorem typu „Gość" nie może poruszać się samodzielnie po strefie chronionej 
(strefie administracyjnej) GUS/jednostek. Powyższa zasada nie dotyczy pracownika tej jssp, który 
nie posiada przy sobie identyfikatora osobistego/karty magnetycznej; 

 pracownik, który wprowadza osobę niebędącą pracownikiem  na teren strefy chronionej (strefy 
administracyjnej) jssp, zobowiązany jest towarzyszyć tej osobie cały czas bądź do momentu 
doprowadzenia go do innego pracownika, do którego ta osoba się udaje. Obowiązkiem tego 
pracownika jest końcowe odprowadzenie takiej osoby do granicy strefy chronionej (strefy 
administracyjnej) i zdanie przez nią identyfikatora/karty magnetycznej typu „Gość”; 

 za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez osoby, które uzyskały dostęp do strefy 
chronionej (strefy administracyjnej GUS/jednostki odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej 
GUS/dyrektor jednostki lub pracownik wnioskujący o przyznanie identyfikatora typu „Gość"; 

 osoby, bądź przedstawiciele podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz jssp, 
w szczególności kurierzy, zaopatrzeniowcy, serwisanci poruszają się w granicy strefy chronionej 
(strefy administracyjnej) GUS/jednostki wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika tej 
jssp; 

 książka ewidencji wejść i wyjść do strefy chronionej (administracyjnej) jssp może być prowadzona 
w wersji papierowej lub elektronicznej, a historia wpisów jest przechowywana przez 1 rok; 

 za koordynowanie obsługi wejść i wyjść osób zaproszonych odpowiadają właściwe sekretariaty. 

5. Strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa): 

 strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) to wydzielona część strefy chronionej (strefy 
administracyjnej) wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń. Rodzaj 
zabezpieczeń określa Właściciel aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu, stosownie 
do ich rodzaju i wartości. Wykaz pomieszczeń objętych strefą zabezpieczoną (strefą 
bezpieczeństwa) oraz stosowanych zabezpieczeń prowadzi na formularzu określonym 
w załączniku nr 3: 

a) w gmachu GUS – Dyrektor CIS, 

b) w pozostałych jednostkach – dyrektor jednostki lub pracownik przez niego upoważniony, 

c) pełnomocnik ds. informacji niejawnych dla informacji niejawnych; 

 zasoby znajdujące się w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) podlegają szczególnej 
ochronie i muszą być zabezpieczone przed pożarem i zalaniem; 

 strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) muszą posiadać zabezpieczenia zapewniające 
ochronę nośników informacji. Serwerownie wyposaża się w system sygnalizujący wystąpienie 
pożaru oraz system klimatyzacji. Strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) są chronione 
systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz wyposażone w urządzenia pozwalające na 
alarmowe powiadomienie obsługi i ochrony. System sygnalizacji napadu i włamania musi 
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zapewnić skuteczne przekazanie sygnału o realnym zagrożeniu do wskazanych osób, miejsc 
i urządzeń; 

 wstęp do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) jest ograniczony tylko do osób, które 
uzyskały stosowne uprawnienia wydane przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym 
pomieszczeniu. Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa jest rejestrowane przez system 
kontroli dostępu lub wyznaczonego przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym 
pomieszczeniu pracownika. Wyznaczony pracownik rejestruje tożsamość osób oraz czas ich 
wejścia i wyjścia; 

 dopuszcza się przebywanie osób bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy 
bezpieczeństwa) tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu wykonania działań serwisowych 
i innych określonych w regulacjach wewnętrznych (audyt), za zezwoleniem Właściciela aktywów 
przechowywanych w danym pomieszczeniu. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu do strefy 
zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika, który 
posiada uprawnienia dostępu do danej strefy; 

 wnoszenie i wynoszenie do i ze strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) elektronicznych 
nośników informacji jest nadzorowane; 

 w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) zabronione jest korzystanie z urządzeń 
fotograficznych, wideo, audio lub innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach 
mobilnych w celu rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Właściciela aktywów 
przechowywanych w danym pomieszczeniu lub wyznaczonego przez niego pracownik; 

 szczegółowy sposób postępowania jest uregulowany w Instrukcji zarządzania strefami 
zabezpieczonymi (strefie bezpieczeństwa); 

 jeżeli strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) wyposażona jest w urządzenia kopiujące, 
urządzenia te muszą być wyposażone w system rejestracji pracowników sporządzających kopie 
i wydruki; 

 za organizację ochrony fizycznej stref chronionych i zabezpieczonych (z wyłączeniem ochrony 
osób) odpowiedzialni są: 

a) w GUS – komórka organizacyjna właściwa ds. bezpieczeństwa informacji lub wyznaczony przez 
dyrektora tej komórki pracownik, 

b) w pozostałych jednostkach – pracownik wyznaczony przez dyrektora danej jednostki. 

XVII. Sprzęt 
1. Ponowne użycie zasobów: 

 zasoby służące przetwarzaniu informacji (komputery, urządzenia mobilne, elektroniczne nośniki 
informacji), mogą zostać wykorzystane do ponownego użycia po spełnieniu wymagań z zakresu 
usuwania danych zawartych w części XIII ust. 5 (Postępowanie z nośnikami informacji); 

 przed usunięciem danych z urządzenia należy upewnić się, że dane mogą zostać usunięte. Zaleca 
się w tym zakresie kontakt z użytkownikiem urządzenia lub jego bezpośrednim przełożonym; 

 proces użycia zasobów jest wspierany i obsługiwany przez system Serwis Desk; 

 informacja o ponownym wykorzystaniu zasobu powinna zostać odnotowana w rejestrze zasobów, 
tak aby możliwe było prześledzenie historii urządzenia. 

2. Konserwacja i naprawy sprzętu:  

 sprzęt, stanowiący zasób teleinformatyczny, podlega konserwacji według zaleceń jego 
producenta; 

 konserwacja i naprawy mogą być prowadzone jedynie przez uprawnionych pracowników CIS lub 
pracowników komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki w innych jednostkach lub podmiot 
zewnętrzny świadczący tego rodzaju usługi na podstawie umowy serwisowej lub w ramach 
gwarancji; 

 w przypadku, gdy na nośnikach informacji, stanowiących integralną część sprzętu 
teleinformatycznego przekazywanego do naprawy, znajduje się informacja wrażliwa dla 
pracodawcy, sprzęt taki musi być naprawiany pod nadzorem uprawnionego pracownika. Jeżeli 
nadzór nie jest możliwy, informacja musi być skutecznie usunięta. O ile zachodzi taka możliwość, 
usuwana informacja powinna być uprzednio zarchiwizowana; 
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 jeżeli gwarant, w ramach naprawy gwarancyjnej, żąda zwrotu urządzenia służącego do 
przechowywania informacji, wszystkie informacje znajdujące się w takim urządzeniu muszą być 
z niego trwale usunięte; 

 umowy zawierające gwarancję dostawcy lub producenta muszą zawierać sformułowania 
umożliwiające realizację postanowień pkt 3 i 4 bez utraty gwarancji. 

XVIII. Bezpieczna eksploatacja 
1. Procedury eksploatacyjne oraz zakresy odpowiedzialności: 

 w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kluczowego oprogramowania 
użytkowego wprowadza się, realizuje i dokumentuje procedury eksploatacyjne, które muszą być 
zgodne z cyklem życia tego oprogramowania. W przypadku nowych systemów IT procedury 
eksploatacyjne obejmują prace projektowe, testowanie, obsługę i ich rozwój; 

 dokumentacja systemów IT wprowadzanych do eksploatacji musi zawierać instrukcje ich 
bezpiecznej eksploatacji oraz dokładny opis zastosowanych w ich konstrukcji mechanizmów 
zabezpieczających, zarządzanych i nadzorowanych przez wyznaczoną grupę użytkowników; 

 dokumentacja systemu IT musi być chroniona przed nieuprawnionym dostępem; 

 procedury eksploatacyjne są opracowywane przez KIT oraz, w przypadku systemu 
administrowania podpisem elektronicznym, dyrektora komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. 
finansów; 

 za zorganizowanie pracy, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłową eksploatację systemu IT 
i sprzętu komputerowego, przydzielonego do poszczególnych komórek organizacyjnych 
GUS/jednostek, odpowiedzialni są Właściciele aktywów; 

 za bezpieczeństwo i dostęp do terminala lub komputera oraz za jego prawidłową eksploatację 
odpowiedzialny jest użytkownik danego terminala lub komputera; 

 tak dalece, jak jest to możliwe i praktyczne, należy wymagać podziału uprawnień, tak, aby żaden 
użytkownik nie mógł uzyskać dostępu, modyfikować lub korzystać z aktywów bez autoryzacji 
drugiego użytkownika tych aktywów lub wykrycia takiego przypadku dostępu i modyfikacji 
(monitorowanie działań, ślady audytowe lub nadzór); 

 uprawnienia użytkownika w systemie IT określa dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor 
jednostki w porozumieniu i za zgodą Właścicieli aktywów, do których podległy pracownik 
otrzymuje dostęp; 

 wnioski mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji należy zgłaszać do 
Pełnomocnika ds. SZBI zgodnie z Procedurą zgłaszania wniosków, który przeprowadza analizę 
wniosku, a w razie potrzeby podejmuje konsultacje z właściwymi komórkami organizacyjnymi 
GUS/innymi jednostkami. Wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, 
które wymagają kompleksowych zmian lub poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, 
muszą zostać zaakceptowane przez Prezesa GUS; 

 wnioski dotyczące funkcjonowania systemu IT należy zgłaszać do CIS zgodnie z Procedurą 
zgłaszania wniosków. Zmiany w systemach IT wynikające z wniosków wymagają uzgodnienia 
z komórką organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa informacji; 

 prace rozwojowe (programistyczne, testowe, itp.) nie mogą być prowadzone w środowisku 
produkcyjnym. 

2. Zarządzanie zmianą: 

 przed każdą dokonywaną zmianą w systemie IT/aplikacji należy przeanalizować, czy ma ona wpływ 
na treść istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa informacji, w razie potrzeby należy dokonać 
aktualizacji dokumentacji; 

 należy poinformować wszystkich odbiorców systemu lub aplikacji, w których dokonano zmian 
funkcjonalnych, zmieniających sposób użytkowania systemu lub aplikacji; 

 przed przeprowadzeniem zmiany należy opracować procedurę wyjścia ze zmiany, opisującą 
sposób przywrócenia systemu do stanu sprzed zmiany; 

 w przypadku niepomyślnie przeprowadzonej zmiany bądź poprawki aplikacji, administrator 
systemu przeprowadza procedurę wyjścia ze zmiany; 
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 w przypadku niepowodzenia operacji wycofania się ze zmiany uruchamiany jest proces 
zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; 

 wdrożenie i testowanie zmiany do momentu zatwierdzenia wdrożenia, może odbywać się 
wyłącznie w wydzielonym środowisku gwarantującym separację systemu, w którym wdrażane są 
zmiany (wyjątek stanowi brak możliwości technicznych lub licencyjnych dla stworzenia 
wydzielonego środowiska testowego); 

 przeprowadzanie zmian w systemach IT należy wykonać przy spełnieniu następujących 
minimalnych wymagań: 

a) planowanie modyfikacji stosownie do potrzeb powinno obejmować uzgodnienie parametrów 
modyfikacji (np. czasu, zakresu zmiany) z osobami zainteresowanymi (np. Właścicielem 
aktywu, administratorami systemów, aplikacji, baz danych, osobami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo .) oraz analizę wpływu na systemy powiązane, 

b) przed dokonaniem modyfikacji należy wykonać kopię zapasową środowiska systemu – 
oprogramowania, konfiguracji i danych – celem umożliwienia, w przypadku wystąpienia 
problemów, powrotu do pierwotnego stanu systemu; 

 nie jest wymagane spełnienie wszystkich powyższych punktów w przypadku zmian 
wprowadzanych do systemów IT w celu usunięcia awarii; 

 każda informacja o wdrożeniu zmiany w systemie IT wpisywana jest do dziennika 
administracyjnego tego systemu. 

3. Nadzór nad zmianami w systemach IT dokonywanymi przez podmioty zewnętrzne: 

 o zamiarze wprowadzenia zmian w systemach IT powinni zostać poinformowani, 
w udokumentowany sposób, z odpowiednim wyprzedzeniem: administrator systemu, KIT, 
właściwy PBC i IOD w jssp oraz Właściciel aktywu; 

 za nadzorowanie zmian dokonywanych w systemie IT przez podmiot zewnętrzny po stronie jssp 
odpowiedzialny jest wyznaczony administrator systemu; 

 zmiany inicjowane i dokonywane przez podmiot zewnętrzny podlegają takim samym regułom ich 
wprowadzania, jak pozostałe zmiany;  

 postępowanie opisane w niniejszym punkcie może ulec zmianie w przypadku, gdy umowa 
pomiędzy podmiotem zewnętrznym a jssp posiada odrębne zapisy odnoszące się do 
dokonywanych zmian w systemach IT; 

 szczegółowa procedura wprowadzania zmian określona zostanie w odrębnym dokumencie SZBI. 

4. Planowanie i odbiór systemów IT: 

 CIS jest odpowiedzialne za monitorowanie i regulację wykorzystania zasobów oraz przewidywanie 
przyszłej pojemności systemów IT, aby zapewnić ich właściwą wydajność. Zarządzanie 
pojemnością systemu IT opisuje właściwa instrukcja do systemu IT; 

 przed opracowaniem, nabyciem lub istotną modyfikacją systemu IT muszą zostać wyraźnie 
sprecyzowane przez przyszłego Właściciela aktywu w porozumieniu z komórką organizacyjną GUS 
właściwą ds. bezpieczeństwa informacji i CIS wymagania w zakresie jego bezpieczeństwa. We 
współpracy z dostawcami lub innymi komórkami organizacyjnymi GUS/innymi jednostkami 
zajmującymi się opracowywaniem funkcjonalności projektowanego systemu musi zostać 
przeprowadzona przez przyszłego Właściciela aktywu analiza możliwych dostępnych rozwiązań 
w celu zapewnienia równowagi między bezpieczeństwem informacji a innymi celami (łatwość 
używania, prostota działania, możliwość instalacji kolejnych wersji, odpowiedni koszt); 

 każda zmiana polegająca na dodaniu, wymianie lub odłączeniu jakiegokolwiek elementu systemu 
IT wymaga zgody KIT oraz Pełnomocnika ds. SZBI; 

 CIS ustala standardy konfiguracyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania. Standardy te 
podlegają zatwierdzeniu przez Pełnomocnika ds. SZBI w formie Wymagań i stanowią podstawę 
ustalania wymagań wobec dostawców sprzętu i oprogramowania. Wszelkie zamówienia 
przekraczające te standardy muszą być zatwierdzone łącznie przez KIT i Pełnomocnika ds. SZBI; 

 kupowane, budowane lub modyfikowane systemy IT muszą spełniać wymogi zawarte w niniejszym 
dokumencie; 

 wybór dostawcy jest regulowany osobnymi przepisami; 
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 specyfikacja zamówienia, w zakresie wymogów sprzętowych, musi być zatwierdzona łącznie przez 
KIT i Pełnomocnika ds. SZBI przed rozpoczęciem programowania lub przed nabyciem 
oprogramowania; 

 kwestie własności oprogramowania i związanych z nim praw autorskich są określane w umowach 
zawieranych przez jssp. Jeśli jest to możliwe, jssp powinna być właścicielem praw autorskich 
zarówno kodu źródłowego, jak i kodu wynikowego; 

 zapewnienie odpowiedniej pomocy technicznej musi być określane w umowach. Pomoc 
techniczna musi zapewniać efektywne rozwiązywanie problemów związanych z danym systemem 
IT lub aplikacją w czasie określonym w umowie; 

 nowe systemy IT muszą być poddane testom zgodnie z właściwą procedurą; 

 decyzja o przeniesieniu nowego lub zmodyfikowanego systemu IT ze środowiska testowego do 
środowiska produkcyjnego jest podejmowana przez przyszłego Właściciela aktywu i zatwierdzana 
przez kierownika projektu/innego upoważnionego przez Prezesa GUS pracownika; 

 przed przekazaniem do użytkowania oprogramowania opracowanego na rzecz statystyki 
publicznej, osoby je opracowujące muszą usunąć wszystkie specjalne ścieżki dostępu tak, aby 
dostęp był możliwy jedynie z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa informacji. Oznacza to, że 
muszą być usunięte wszystkie nieudokumentowane funkcje pozwalające ominąć system 
zabezpieczeń. Muszą zostać również usunięte wszystkie uprawnienia systemowe ustanowione dla 
potrzeb prowadzenia prac nad oprogramowaniem, lecz zbędne w środowisku produkcyjnym; 

 w przypadku podjęcia decyzji o przechowywaniu kodu źródłowego pisanego na zamówienie 
statystyki publicznej poza siedzibą jssp, konieczne jest również zawarcie umów depozytowych 
dotyczących takiego kodu źródłowego z podmiotami niezależnymi od dostawcy oprogramowania. 
Umowy te powinny określać niezależny podmiot, któremu twórca oprogramowania dostarczy kod 
źródłowy i wszystkie jego aktualizacje. Powinny też określać sytuacje, w których kod źródłowy 
zostanie udostępniony statystyce publicznej, jak na przykład upadłość lub likwidacja dostawcy 
oprogramowania lub niewywiązywanie się przez niego z postanowień umowy dotyczących 
aktualizacji oprogramowania; 

 transakcje używane dla celów kontrolnych, testowych, szkoleniowych lub innych celów 
nieprodukcyjnych, muszą być odseparowane od transakcji używanych w środowisku 
produkcyjnym; 

 za każdym razem, kiedy działanie oprogramowania opracowanego w statystyce publicznej nie 
zakończy się w oczekiwany sposób, użytkownik powinien w widoczny sposób zostać 
poinformowany o fakcie wystąpienia błędu; 

 osoba opracowująca oprogramowanie przeznaczone do wykorzystania w bieżącej działalności 
statystyki publicznej, przed oddaniem go do eksploatacji sporządza jego dokumentację 
techniczną i użytkową. Dokumentacja powinna być przygotowana w sposób umożliwiający 
zrozumienie działania tego oprogramowania przez osoby niemające doświadczenia w jego 
użytkowaniu; 

 narzędzia i programy służące do testowania mogą być używane wyłącznie przez upoważnionych 
pracowników  dla celów testowych i rozwojowych; 

 środowisko produkcyjne powinno być odseparowane od środowiska testowego 
i programistycznego. Jeśli nie jest to możliwe, musi być zapewnione pełne rozdzielenie zasobów 
sprzętowych i dyskowych lub zagwarantowana minimalna dostępność zasobów niezbędnych do 
funkcjonowania środowiska produkcyjnego; 

 poziom uprawnień do modyfikacji danych i systemu osób pracujących w środowiskach 
produkcyjnym, testowym i programistycznym musi być zróżnicowany; 

 najszersze uprawnienia mogą posiadać osoby pracujące w środowisku programistycznym. 
Uprawnienia w środowiskach testowym i produkcyjnym muszą być ściśle ograniczone; 

 pracownicy zajmujący się opracowywaniem oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia 
działalności operacyjnej nie mogą mieć dostępu do informacji użytkowanych w środowisku 
produkcyjnym, z wyjątkiem informacji niezbędnych do prawidłowego opracowania 
oprogramowania oraz z wyjątkiem sytuacji awaryjnych w zakresie do tego niezbędnym. Dostępem 
do kont awaryjnych zarządza administrator systemu; 
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 testowanie akceptacyjne nowych lub zmodyfikowanych aplikacji nie może być przeprowadzane 
przez osoby zajmujące się opracowywaniem programów; 

 wszystkie opracowywane aplikacje muszą być ulokowane na przeznaczonych do tego celu 
serwerach, nie na stacjach roboczych; 

 dostawcy powinni być zaangażowani w formalne testy wspólnie z użytkownikami systemów IT 
w jssp. 

5. Testowanie i montaż sprzętu: 

1) nowe elementy infrastruktury teleinformatycznej są testowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym dokumencie; 

2) CIS/inna wdrażająca jednostka musi być poinformowana w postaci elektronicznej przez 
Właściciela aktywu o planowanej instalacji sprzętu komputerowego z wyprzedzeniem 
umożliwiającym sprawdzenie możliwości technicznych podłączenia do istniejącej sieci 
teleinformatycznej; 

3) sprzęt komputerowy musi być odpowiednio przetestowany przez CIS/inną wdrażającą jednostkę 
przed przeniesieniem do środowiska produkcyjnego. 

6. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem i kodem: 

 zabronione jest celowe opracowywanie, generowanie, kompilowanie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie, uruchamianie lub próby wprowadzania kodów komputerowych, które: 

a) mają zdolność samopowielania, 

b) mają zdolność uszkadzania lub innego utrudniania działalności pamięci komputerowej, 
plików systemowych lub oprogramowania, 

c) służą do omijania lub przełamywania zabezpieczeń i praw dostępu, 

d) wymagałyby wykorzystania większej ilości zasobów teleinformatycznych, niż jest to niezbędne 
do zapewnienia prawidłowego działania systemów IT, 

e) powodowałyby zakłócenia w działaniu sieci teleinformatycznej statystyki publicznej; 

 systemy IT razem z przechowywanymi na nich informacjami są narażone na szkody wyrządzane 
przez działanie niepożądanego oprogramowania. Wszyscy użytkownicy muszą być poinformowani 
przez CIS/komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa informacji w formie 
komunikatów/wiadomości elektronicznych o zagrożeniach związanych z działaniem 
niepożądanego oprogramowania. W celu wykrycia oraz zapobiegania pojawiania się 
niepożądanego oprogramowania muszą być wdrożone odpowiednie mechanizmy kontrolne; 

 zabezpieczenia przed niepożądanym oprogramowaniem opierają się na świadomości 
użytkowników, stosowaniu odpowiednich aplikacji zapobiegawczych oraz na prawidłowej kontroli 
dostępu do systemu. Za skuteczność ochrony oprogramowania antywirusowego jssp 
odpowiedzialne jest CIS; 

 użytkownicy nie mogą samodzielnie instalować żadnego oprogramowania dostarczonego przez 
siebie lub osoby trzecie, niezależnie od sposobu, w jakim zostało nabyte/dostarczone. Za 
określenie wymagań oprogramowania odpowiedzialny jest Właściciel aktywu i komórka 
organizacyjna GUS ds. bezpieczeństwa informacji; 

 komputery użytkowników muszą być skonfigurowane tak, by system operacyjny był w pierwszej 
kolejności wczytywany z dysków twardych, a nie z wymiennych nośników informacji; 

 oprogramowanie antywirusowe musi być instalowane na wszystkich serwerach sieciowych 
i konfigurowane w taki sposób, aby działało przez cały czas jako oddzielny proces. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na serwery obsługujące znaczną ilość użytkowników, np. serwery pocztowe 
lub serwery aplikacji; 

 oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie uaktualniane, zarówno na serwerach jak 
i komputerach użytkowników; 

 każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aktualnego oprogramowania 
antywirusowego, które musi być aktywne przez cały czas działania komputera; 

 program antywirusowy należy skonfigurować w sposób umożliwiający jego automatyczną 
aktualizację bez interwencji użytkownika.; 

 wszystkie komputery po ich każdorazowym uruchomieniu muszą być poddane testowaniu przez 
program antywirusowy; 
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 wszystkie pliki przed wysłaniem pocztą elektroniczną lub przekazaniem stronom trzecim (osobom 
niebędącym pracownikami ) muszą być testowane oprogramowaniem antywirusowym; 

 raporty dotyczące wykrytych wirusów analizowane są przez CIS z częstotliwością nie mniejszą niż 
raz na miesiąc. Okresowe raporty (odstępy półroczne) są przekazywane do komórki organizacyjnej 
GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji i są wykorzystywane przy sporządzaniu raportu 
z obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji w jssp przez pracownika tej komórki; 

 korzystanie z kodu mobilnego jest możliwe tylko z konta administratora. Kod mobilny nie 
uruchomi się z kont innych użytkowników; 

 jeśli przesyłka pochodzi z nieznanego źródła, załączniki do poczty elektronicznej nie powinny być 
otwierane, nie należy także otwierać odnośników (tzw. linków) w tekście lub dołączonych banerów 
reklamowych. Faktyczny adres należy odczytać w polu „Od", nie sugerując się ewentualnym 
podobieństwem przesyłki do pochodzącej ze znanego źródła. Podejrzaną przesyłkę należy 
przesłać na adres e-mail serwisdesk@stat.gov.pl (gmach GUS)/właściwego lokalnego PBC 
(pozostałe jednostki), po czym usunąć ze skrzynki; 

 o fakcie wykrycia złośliwego oprogramowania (wirus, robak, rootkit, trojan, backdoor, exploit, 
keylogger, dialer, bądź inne oprogramowanie szpiegujące) należy niezwłocznie powiadomić 
Serwis Desk w GUS, a w innych jednostkach właściwego lokalnego PBC. Do czasu usunięcia 
złośliwego oprogramowania lub otrzymania innych poleceń, pracę na komputerze należy 
wstrzymać. 

7. Zapasowe kopie informacji: 

 dla wszystkich istotnych danych muszą być tworzone kopie zapasowe, dzięki czemu w przypadku 
uszkodzenia systemu IT możliwe jest odtworzenie danych i kontynuowanie działalności. Kopie 
zapasowe stanowią gwarancję, że mogące wystąpić problemy związane z systemem IT, nie będą 
miały wpływu na działalność operacyjną statystyki publicznej i jej partnerów. Zasady wykonywania 
kopii zapasowych są określone w procedurze dotyczącej wykonywania kopii zapasowych; 

 procedury dotyczące wykonywania kopii zapasowej uwzględniają potrzeby statystyki publicznej 
oraz aktualny stan przepisów prawa; 

 jeśli kopia bezpieczeństwa obejmuje całą przestrzeń dyskową serwera, częstotliwość 
wykonywania kopii zapasowej tego serwera ma być równa częstotliwości wykonywania kopii 
zapasowej najbardziej krytycznej aplikacji znajdującej się na tym serwerze; 

 kopie zapasowe muszą być wykonywane przed każdą aktualizacją systemu IT lub czynnością 
serwisową w dwóch przypadkach: jeśli standardowo kopie są wykonywane rzadziej niż codziennie 
lub jeśli kopie standardowe wykonywane są przyrostowo; 

 właściciele aktywów informacyjnych zobowiązani są w postaci elektronicznej do przekazywania 
do CIS/komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki jednostki spisu zbiorów danych 
przechowywanych w systemach komputerowych, z których należy wykonać kopie zapasowe; 

 administrator systemu przeprowadza okresowe testy odtwarzania danych nie rzadziej niż raz na 
6 miesięcy. Procedura odzyskiwania danych produkcyjnych może być przeprowadzana wyłącznie 
na systemach testowych, w środowisku testowym; 

 raporty z testów przechowywane są w CIS. Jeżeli jednostka ma własny system IT raporty 
przechowywane są w tej jednostce; 

 jeśli system IT służący do tworzenia kopii zapasowych nie posiada funkcji kontroli poprawności 
zapisu, testy odtwarzania danych należy przeprowadzać co trzy miesiące; 

 odtworzenie pliku wiąże się z odtworzeniem jego lokalizacji w systemie plików; 

 plik odtwarzany nie może być przekazany użytkownikowi w żaden inny sposób; 

 dla kluczowych systemów produkcyjnych musi być opracowana procedura tworzenia kopii 
zapasowych; 

 procedura odtwarzania danych musi zawierać wytyczne, zapewniające zachowanie integralności 
danych odtwarzanych i danych już istniejących; 

 nośniki zawierające kopie zapasowe powinny być przechowywane, co najmniej do czasu 
utworzenia czwartej kopii, tzn. zawsze powinny być dostępne, co najmniej trzy ostatnie kopie; 

 nośniki zawierające kopie zapasowe (z wyłączeniem kopii wykonywanych przez automatyczną 
bibliotekę taśmową) muszą być wyposażone w etykiety, na których mają znajdować się aktualne 
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informacje o źródle kopii zapasowej oraz czasie jej wykonania. Wymóg oznaczania etykietą kopii 
zapasowych nie dotyczy zbiorów danych, których kopie są wykonywane na urządzenia sieciowe 
lub dyski zewnętrzne; 

 nośniki informacji przeznaczone do wykonywania kopii danych powinny być wymienione nie 
później niż w momencie osiągnięcia 80% zużycia określonego w odniesieniu do czasu 
przechowywania danych lub ilości dokonanych zapisów zagwarantowanych przez producenta 
nośnika; 

 kopie zapasowe muszą być przechowywane poza pomieszczeniami, w których zostały utworzone, 
w pomieszczeniach na tyle oddalonych, aby lokalny pożar czy zalanie wodą nie zniszczył 
jednocześnie nośników w obu pomieszczeniach. Pomieszczenia te powinny zabezpieczać przed 
zniszczeniem w skutek pożaru, zalania, jak również przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem. 

8. Dzienniki administratora systemu IT: 

 każdy system IT musi posiadać dziennik administratora, prowadzony przez administratora 
właściwego dla danego systemu; 

 dzienniki administratora systemu IT muszą być prowadzone w formie elektronicznej; 

 zapisy dzienników, aby nie stracić wartości dowodowej, muszą być zabezpieczone przed 
modyfikacją; 

 dziennik administratora musi zawierać: 

a) czas zajścia zdarzenia w systemie IT (sukcesu lub niepowodzenia), 

b) informację na temat zdarzenia w systemie IT (np. użyte pliki) lub niepowodzenia (np. wystąpił 
błąd i podjęto działania korygujące), 

c) informację jakiego konta użyto i który z administratorów lub operatorów brał udział w tym 
użyciu, 

d) informację o zastosowanych metodach rozwiązania problemu; 

 działania serwisowe w systemie IT osób niebędących uprawnionymi pracownikami 
(np. modyfikacja konfiguracji, czynności serwisowe), muszą być dokonywane w obecności 
administratora systemu i zostać przez niego zatwierdzone oraz muszą być odnotowane 
w dzienniku administratora; 

 administrator systemu cyklicznie (co 3 miesiące) bądź na polecenie KIT/Pełnomocnika ds. SZBI, 
przygotowuje na podstawie dzienników raporty dotyczące funkcjonowania systemu; 

 przegląd dzienników wykonuje upoważniony przez KIT/dyrektora jednostki pracownik; 

 przegląd polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności wpisów w dzienniku systemowym ze 
stanem faktycznym; 

 przegląd musi zostać udokumentowany w formie pisemnej (postać papierowa/elektroniczna). 

9. Logi systemowe: 

 logi systemowe powinny być zabezpieczone przed modyfikacją; 

 administratorzy systemów zobowiązani są do regularnego przeglądania logów systemowych 
w poszukiwaniu niestandardowych zapisów świadczących o próbach nieautoryzowanych działań 
w sieci teleinformatycznej statystyki publicznej. Wszystkie powyższe przypadki niezwłocznie 
należy zgłosić na Serwis Desk/do właściwego lokalnego PBC zgodnie z Procedurą dotyczącej 
zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w statystyce 
publicznej; 

 dostęp do informacji zawartych w logach mogą mieć tylko: 

a) upoważnieni pracownicy kontroli/audytu, 

b) pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów, 

c) pracownicy administrujący systemami, 

d) PBC w GUS, 

e) upoważnieni audytorzy zewnętrzni w zakresie realizowanego audytu; 

 CIS w okresach półrocznych sporządza w formie pisemnej dla komórki organizacyjnej GUS 
właściwej ds. bezpieczeństwa informacji raporty o wykrytych nieprawidłowościach w systemach 
IT; 
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 raporty są wykorzystywane przy sporządzaniu rocznych raportów z obsługi incydentów 
bezpieczeństwa informacji dla Pełnomocnika ds. SZBI. 

XIX. Bezpieczeństwo komunikacji 
1. Organizacja zasobów sieciowych: 

 sieć teleinformatyczna statystyki publicznej złożona jest z zasobów informatycznych jssp 
w poszczególnych lokalizacjach (sieć LAN) i rozwiązań telekomunikacyjnych zapewniających 
połączenia pomiędzy lokalizacjami jssp (sieć WAN); 

 konfigurowanie urządzeń sieciowych i administrowanie tymi urządzeniami wchodzącymi w skład 
sieci LAN i WAN realizują administratorzy systemów w CIS/jednostkach. Może ono być realizowane 
przez usługodawców zewnętrznych, o ile jssp mają zapewnioną możliwość kontroli konfiguracji 
urządzeń sieciowych i zasad ich administracji. CIS zobowiązany jest do zapewnienia kontroli 
routingu w sieciach, aby zapewnić, że połączenia pomiędzy komputerami i przepływ informacji nie 
naruszają polityki kontroli dostępu do aplikacji biznesowych; 

 komunikacja w sieci WAN jest szyfrowana, przy czym jssp musi mieć zapewnioną możliwość 
kontrolowania konfiguracji urządzeń szyfrujących. Wszelkie zmiany w konfiguracji urządzeń 
szyfrujących mogą być wykonywane tylko za zgodą i pod kontrolą jssp; 

 do sieci LAN mogą być przyłączone serwery i urządzenia sieciowe ogólnego przeznaczenia (takie 
jak drukarki, kontrolery domeny), które spełniają wymogi konfiguracji określone przez KIT; 

 uruchomienie usług sieciowych wykraczających poza standard konfiguracji na serwerach 
przyłączonych do sieci lokalnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z komórką organizacyjną GUS 
właściwą ds. bezpieczeństwa informacji oraz zgody Prezesa GUS; 

 dopuszcza się dodatkowy podział części sieci LAN na odrębne zbiory zasobów sieciowych, na 
przykład w postaci wirtualnych prywatnych sieci i podsieci lub wirtualnych sieci lokalnych (VLAN); 

 połączenie wewnętrznej sieci jssp z Internetem jest realizowane za pośrednictwem dedykowanych 
urządzeń zapewniających ochronę zasobów komputerowych znajdujących się w sieci statystyki 
publicznej; 

 dedykowane urządzenia zapewniające ochronę zasobów komputerowych znajdujących się w sieci 
teleinformatycznej statystyki publicznej obejmują urządzenia spełniające rolę śluzy 
bezpieczeństwa oraz oddzielone od nich serwery zewnętrznych usług sieciowych zlokalizowane w 
wydzielonych sekcjach sieci (tak zwanych DMZ); 

 w wydzielonych sekcjach sieci zabronione jest umieszczanie urządzeń przetwarzających 
wewnętrzne informacje jssp; 

 zestawianie połączenia sieci statystyki publicznej z innymi sieciami zewnętrznymi wymaga 
uzgodnienia z komórką organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa informacji oraz zgody 
Prezesa GUS. CIS jest w takim przypadku odpowiedzialne za określenie warunków technicznych 
pozwalających na dokonanie tego typu połączenia; 

 hasła dostępu nie mogą być przesyłane w postaci otwartego tekstu za pośrednictwem sieci 
informatycznej; 

 zdalny dostęp do zasobów jssp za pośrednictwem Internetu jest możliwy tylko przy wykorzystaniu 
techniki szyfrowanych kanałów VPN. Zapis ten nie dotyczy zasobów sklasyfikowanych jako 
publiczne i udostępnionych na stronach WWW jssp. CIS musi zapewnić integralność informacji 
umieszczanych w systemach publicznie dostępnych (np. serwery WWW); 

 KIT jest odpowiedzialny za określenie, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. SZBI: 

a) zakresu dopuszczalnych usług sieciowych, 

b) procesu autoryzacji dostępu do urządzeń sieciowych, 

c) mechanizmów kontrolnych chroniących sieć teleinformatyczną statystyki publicznej; 

 urządzenia sieciowe powinny posiadać wbudowane funkcje alarmowe automatycznie 
powiadamiające administratorów urządzeń w przypadkach wystąpienia sytuacji wyjątkowych; 

 kopie konfiguracji urządzeń sieciowych muszą być przechowywane na trwałych nośnikach danych. 
Nośniki te przechowywane są w sejfie, w pomieszczeniach CIS oraz w lokalizacji zapasowej; 
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 wszystkie poprawki systemowe przed wprowadzeniem do systemu muszą być ocenione przez CIS 
również pod kątem ich wpływu na bieżące bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej jssp; 

 w urządzeniach sieciowych można stosować wyłącznie zabezpieczenia systemów opracowane 
przez wyspecjalizowane firmy programistyczne; 

 komórki organizacyjne GUS/jednostki we współpracy z komórką organizacyjną GUS właściwą ds. 
bezpieczeństwa informacji opracowują i wdrażają odpowiednie polityki, instrukcje i procedury dla 
ochrony danych, w przypadku ustanawiania połączeń między systemami IT. 

2. Dostęp do zasobów statystyki publicznej z sieci innych instytucji: 

 jssp może umożliwić dostęp do sieci teleinformatycznej osobom i podmiotom uprawnionym na 
mocy przepisów prawa; 

 wniosek o dostęp do sieci statystyki publicznej powinien zawierać informacje o celu podłączenia, 
przewidywanej liczbie podłączonych stanowisk i użytkowników, metodzie zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem; 

 przed wydaniem decyzji o zgodzie na podłączenie do sieci statystyki publicznej, Prezes GUS 
zasięga opinii Pełnomocnika ds. SZBI; 

 specyfikacja techniczna połączenia musi być załącznikiem do porozumienia lub umowy zawartej 
pomiędzy jssp i instytucjami. Specyfikacja powinna zawierać w szczególności następujące 
ustalenia: 

a) połączenie powinno być szyfrowane oraz zabezpieczone odpowiednim certyfikatem, 

b) połączenie powinno być zestawiane jedynie między ściśle określonymi adresami IP 
podłączanej sieci oraz ściśle określonymi adresami IP sieci wewnętrznej statystyki publicznej 
oraz dla ściśle określonych portów przypisanych do adresów w sieci teleinformatycznej 
statystyki publicznej, 

c) każdorazowe zestawienie połączenia między podłączaną siecią teleinformatyczną podmiotu 
zewnętrznego a siecią teleinformatyczną statystyki publicznej musi być autoryzowane 
loginem i hasłem lub certyfikatem oraz logowane, 

d) zasoby udostępniane użytkownikom z innych instytucji obejmują wyłącznie dostęp do 
aplikacji. Nie mogą być udostępniane takie zasoby jak serwery plików lub poczta 
elektroniczna; 

 właściciel aktywu zatwierdza uprawnienia użytkowników z innych instytucji do danej aplikacji. 
Użytkownicy z innych instytucji nie mogą posiadać praw administracyjnych; 

 wszelkie wyjątki od przyjętej wyżej zasady są możliwe wyłącznie w przypadku zatwierdzenia przez 
Prezesa GUS. 

3. Dostęp do urządzeń sieciowych: 

 wszyscy administratorzy urządzeń sieciowych muszą używać unikatowych profili chronionych 
hasłem do przeprowadzania czynności administracyjnych zgodnie z zasadami kontroli dostępu 
i wykorzystania haseł; 

 dostęp do konfiguracji urządzeń sieciowych odbywa się po podaniu prawidłowej nazwy 
użytkownika oraz hasła; 

 administrator danego urządzenia ma obowiązek zmienić hasła dostarczone wraz z pierwszą 
konfiguracją urządzenia; 

 zarządzanie siecią odbywa się wyłącznie z wydzielonych, wcześniej zdefiniowanych komputerów 
lub tam, gdzie jest to technicznie możliwe i wykonalne, poprzez konsole bezpośrednio podłączone 
do urządzeń sieciowych; 

 dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się aktywne elementy sieciowe oraz komputery do 
zarządzania siecią teleinformatyczną, musi być ograniczony wyłącznie do osób zajmujących się 
administrowaniem siecią, serwerami oraz systemami i musi być kontrolowany zgodnie z zasadami 
opisanymi w Instrukcji zarządzania strefami bezpiecznymi (strefami zabezpieczonymi); 

 w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zdalny dostęp do sieci teleinformatycznej statystyki 
publicznej dla administratorów w celu usunięcia usterek. W takich wypadkach należy 
zaimplementować mechanizmy takie jak silne uwierzytelnianie użytkowników. 

4. Szyfrowanie połączeń: 

 używanie nieautoryzowanych modemów lub innych rozwiązań zdalnego dostępu jest zakazane; 
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 wszystkie połączenia między siecią teleinformatyczną statystyki publicznej a sieciami publicznymi 
muszą odbywać się przy użyciu serwera pośredniczącego zabezpieczającego ruch w sieci 
teleinformatycznej. Tylko połączenia inicjowane przez systemy komputerowe jssp są akceptowane 
przez firewall; 

 upoważnieni pracownicy mają możliwość korzystania z wydzielonej sieci specjalnego 
przeznaczenia i uzyskiwania z niej nieskrępowanego dostępu do Internetu w celach służbowych 
(między innymi w celu testowania nowych rozwiązań i wykonywania innych czynności 
wymagających dostępu do sieci Internet, a potencjalnie niebezpiecznych przy wykonywaniu z sieci 
statystyki publicznej). 

5. Monitorowanie urządzeń sieciowych:  

 pracownicy CIS monitorują dostępność urządzeń sieciowych oraz stan kluczowych interfejsów 
i udostępnianych usług; 

 pracownicy CIS monitorują wykorzystanie przepustowości najważniejszych interfejsów, 
w szczególności łączy do Internetu i WAN; 

 pracownicy CIS przeprowadzają regularne (nie rzadziej niż co 3 miesiące) kontrole integralności 
oprogramowania komponentów sieci teleinformatycznej statystyki publicznej; 

 wszystkie elementy sieci teleinformatycznej posiadające funkcje zapisywania logów systemowych 
muszą przesyłać wykonane zapisy do dedykowanych komputerów. 

6. Korzystanie z Intranetu i Internetu oraz z poczty elektronicznej: 

 dostęp do Internetu jest jednym z aktywów informacyjnych. Wszystkie działania użytkowników 
w zakresie korzystania z Internetu są rejestrowane i mogą być monitorowane oraz okresowo 
oceniane w celu zapewnienia prawidłowego działania i zapobiegania nieautoryzowanemu 
wykorzystaniu Internetu. Dodatkowo jssp w której zatrudniony jest pracownik , zastrzega sobie 
możliwość dostępu do profili użytkowników systemów IT. Zebrane informacje mogą być 
udostępnione uprawnionym organom państwowym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach; 

 dostęp do Internetu z jssp powinien odbywać się wyłącznie za pośrednictwem środków 
i rozwiązań dostarczonych przez CIS. Zabronione jest zestawianie indywidualnych połączeń 
z Internetem przez poszczególnych pracowników przy wykorzystaniu modemów lub innych 
urządzeń dostępowych; 

 użytkownikom nie wolno nikomu udostępniać swojego profilu poczty elektronicznej; 

 wiadomości elektroniczne opracowane i przechowywane przy pomocy systemów IT stanowią 
własność statystyki publicznej i nie mogą być uznawane za prywatne; 

 poczta elektroniczna jest udostępniana pracownikom do wypełniania obowiązków służbowych. 
Dozwolone jest okazjonalne wykorzystanie poczty elektronicznej do celów prywatnych na 
zasadach określonych poniżej; 

 jakiekolwiek wykorzystanie systemu IT do działań niezgodnych z prawem lub takich, które mogą 
zostać uznane za obraźliwe lub łamiące inne zasady obowiązujące w statystyce publicznej, może 
stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych; 

 zabroniony jest dostęp do stron WWW zawierających obraźliwą zawartość (np. strony 
pornograficzne, propagujące treści niedozwolone i obraźliwe). CIS ma prawo blokować strony 
internetowe zawierające obraźliwą zawartość; 

 wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości zawierających pornografię, treści dyskryminujące 
przedstawicieli określonej rasy, płci i religii lub dyskryminujące pod innym względem jest 
zakazane i może stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych; 

 wszyscy pracownicy posiadający dostęp do poczty elektronicznej w jssp reprezentują statystykę 
publiczną na zewnątrz. Pracownicy nie powinni wypowiadać się w imieniu lub o statystyce 
publicznej bez uprzedniej zgody dyrektora komórki organizacyjnej GUS/dyrektora jednostki. 
Wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną powinny posiadać załączone oświadczenie 
stwierdzające, czy ich treść jest oficjalnym stanowiskiem GUS na dany temat; 

 oprogramowanie używane do przeglądania Internetu jest dostarczane wyłącznie przez jssp 
i zatwierdzane przez CIS. Wszystkie niezbędne uaktualnienia z dziedziny bezpieczeństwa muszą 
być regularnie instalowane na komputerach pracowników korzystających z Internetu. Ze względu 
na negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu IT poszczególne komponenty stron 
internetowych mogą być blokowane lub ograniczane do znanych źródeł; 
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 pracownikom do wypełniania obowiązków służbowych nie wolno używać poczty elektronicznej 
innej niż zarządzana przez CIS. Nie dotyczy to sytuacji wynikającej z uruchomienia Planu Ciągłości 
Działania (wyjątek od zasady); 

 do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej należy używać wyłącznie oficjalnie 
zatwierdzonego oprogramowania; 

 poczta elektroniczna nie gwarantuje dostatecznej ochrony przesyłanych informacji. Z tego 
względu informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, należy zaszyfrować przed wysłaniem 
przesyłki; 

 maksymalny rozmiar przesyłek pocztowych może zostać ograniczony w zależności od tego, czy 
odbiorca znajduje się w sieci zewnętrznej lub wewnętrznej, a przesyłki mogą być odrzucane lub 
przesyłane po określonej godzinie; 

 CIS zastrzega sobie prawo do odfiltrowywania wybranych załączników niezwiązanych 
z działalnością operacyjną statystyki publicznej, na przykład plików wykonywalnych i zawartości 
multimedialnej; 

 wiadomości wychodzące z i przychodzące do jssp są skanowane pod kątem obecności wirusów; 

 pracownicy muszą odbierać pocztę elektroniczną co najmniej raz dziennie (w dni robocze). 
W przypadku każdorazowej planowanej nieobecności w miejscu pracy (dzień lub dłużej), 
pracownicy są zobowiązani włączyć w systemie pocztowym automatyczne zawiadomienie 
o nieobecności. W przypadku nieplanowanej nieobecności pracownika, administrator systemu na 
wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika dokona przekierowania wiadomości 
elektronicznych (na czas jego nieobecności) na adres pocztowy innego pracownika. Powyższa 
zasada dotyczy również adresu pocztowego sekretariatu komórki organizacyjnej GUS/jednostki; 

 osoby odpowiedzialne za administrowanie pocztą elektroniczną, nie mogą przeglądać treści 
przesyłanych wiadomości dla zaspokojenia swojej ciekawości lub na żądanie nieupoważnionych 
osób; 

 spis adresów poczty elektronicznej wszystkich pracowników jest aktywem informacyjnym 
(informacją do użytku wewnętrznego) i nie może być ujawniany jako całość na zewnątrz statystyki 
publicznej; 

 zabronione jest rozpowszechnianie przez użytkowników materiałów zawierających logo jssp lub 
innych materiałów reklamowych statystyki publicznej razem z wiadomościami, w których zawarta 
jest prywatna opinia użytkownika; 

 automatyczne przeadresowywanie i przesyłanie wewnętrznej poczty elektronicznej do serwerów 
znajdujących się poza jssp jest zakazane; 

 dostęp w celach służbowych do płatnych usług internetowych (takich jak subskrypcje fachowych 
czasopism w formie elektronicznej, wyniki badań marketingowych itp.) za pośrednictwem systemu 
IT jssp nie może odbywać się przy użyciu prywatnych kont pracowników; 

 dostęp do grup dyskusyjnych (Usenet), list dyskusyjnych i dystrybucyjnych oraz innych form 
automatycznego otrzymywania informacji powinien być ograniczony tylko do zagadnień 
wchodzących w zakres obowiązków danego pracownika; 

 zabrania się wykorzystywania następujących usług internetowych: 

a) prowadzenia rozmów przez Internet (tzw. chat, komunikatory sieciowe inne niż zatwierdzone 
przez Pełnomocnika ds. SZBI), 

a) prowadzenia gier sieciowych, 

b) uprawiania hazardu i udziału w grach losowych; 

 poza sytuacjami wyjątkowymi oraz korzystaniem z list dyskusyjnych zatwierdzonych przez 
Pełnomocnika ds. SZBI wysyłanie wiadomości do szerokiego (powyżej 100 osób) grona odbiorców 
zewnętrznych wymaga uprzedniej zgody dyrektora komórki organizacyjnej GUS/dyrektora 
jednostki. 

7. Bezpieczeństwo sprzętu: 

 zabezpieczenie sprzętu: 

a) serwery, aktywne i pasywne, kluczowe urządzenia sieci teleinformatycznej, urządzenia 
zapewniające zasilanie bezprzerwowe, rozdzielnie energetyczne zasilające wymieniony sprzęt 
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oraz magazyny kopii zapasowych muszą być umieszczone w strefach zabezpieczonych 
(bezpieczeństwa), 

a) kluczowy sprzęt teleinformatyczny podlega szczególnej ochronie oraz musi być dodatkowo 
zabezpieczony przed działaniem sił natury oraz uszkodzeniami fizycznymi. Za bezpieczeństwo 
środowiskowe odpowiedzialny jest dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. 
administracyjnych/dyrektor jednostki, 

b) warunki środowiska, w których pracuje kluczowy sprzęt teleinformatyczny, takie jak 
temperatura i wilgotność, muszą być monitorowane i raportowane w celu natychmiastowego 
wykrycia negatywnych odchyleń parametrów środowiskowych. Raportowanie odbywa się na 
zasadach określonych we właściwej instrukcji do systemu IT, 

c) urządzenia infrastruktury zapewniające warunki środowiska muszą być przeglądane 
i konserwowane zgodnie z instrukcjami i wymaganiami ich producentów, 

d) przeglądy muszą być rejestrowane; 

 zasilanie:  

a) wszystkie urządzenia teleinformatyczne muszą być zasilane napięciem o parametrach 
zgodnych z wymaganiami producenta, 

b) urządzenia teleinformatyczne, od których ciągłości pracy zależne jest realizowanie zadań jssp, 
muszą być zasilane z gwarantowanych źródeł, 

c) gwarantowane zasilanie musi być uzyskiwane przez zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS. 
Minimalny czas podtrzymania wynosi 15 minut, 

d) każde urządzenie teleinformatyczne, o którym jest mowa w pkt 2 lit. b., musi być podpięte do 
gniazd energetycznych opatrzonych informacją, z której wynika, skąd dane urządzenie jest 
zasilane, zawierającą nazwę rozdzielnicy lub tablicy zabezpieczeń oraz nazwę pola 
w rozdzielnicy lub bezpiecznika na tablicy zabezpieczeń. Dopuszczalne jest oznaczenie 
bezpiecznika na tablicy zabezpieczeń z informację o tym, które gniazdo odcina, 

e) stan zasilania kluczowego sprzętu teleinformatycznego musi być na bieżąco monitorowany 
przez administratora systemu. Jakość zasilania pozostałych zasobów teleinformatyczne musi 
być okresowo (co 6 miesięcy) sprawdzana, 

f) zasilacze bezprzerwowe, zasilające kluczowy sprzęt teleinformatyczny, muszą raportować stan 
swojej pracy (zasilanie z sieci, zasilanie z baterii oraz parametry baterii jej stopień 
naładowania i przewidziany czas pracy z baterii przy danym obciążeniu) systemom 
operacyjnym serwerów. W przypadku, gdy stopień naładowania baterii osiągnie w czasie pracy 
z baterii poziom, którego przekroczenie nie gwarantuje podtrzymania ciągłości pracy, muszą 
zostać zamknięte aplikacje i bazy danych oraz wyłączone serwery w kontrolowany sposób, 

g) elementy systemu zasilania gwarantowanego podlegają okresowym przeglądom 
i konserwacjom zgodnie z wymogami producenta. Wymiana akumulatorów następuje zawsze 
w przypadku stwierdzenia ich niesprawności oraz po upływie okresu eksploatacji 
przewidywanego w instrukcjach producenta. Przeglądy muszą być rejestrowane, 

h) przeciwpożarowe wyłączniki zasilania muszą być umieszczane w miejscach umożliwiających 
szybkie wyłączenie, przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu przed użyciem przypadkowym 
bądź wykorzystaniem do celów sabotażowych. 

8. Bezpieczeństwo okablowania: 

 przewody zasilające niskiego napięcia oraz przewody telekomunikacyjne muszą być prowadzone 
w sposób zgodny z przepisami prawa telekomunikacyjnego i zabezpieczone w sposób eliminujący 
wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne; 

 okablowanie musi być wykonane w taki sposób, aby zapewnić jego bezpieczeństwo fizyczne 
poprzez utrzymanie porządku w okablowaniu oraz ograniczenie możliwości dostępu do niego 
przez osoby nieuprawnione. Wymóg ten musi być uwzględniany przy projektowaniu sieci 
energetycznej i teleinformatycznej; 

 kable i skrzynki kablowe muszą posiadać oznaczenia techniczne; 

 oznaczenie techniczne kabli i skrzynek nie może zawierać informacji pozwalającej osobie 
postronnej na identyfikację przeznaczenia danego okablowania lub skrzynki kablowej; 
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 przy projektowaniu przebiegu linii sieci teleinformatycznej poza strefami chronionymi (strefami 
administracyjnymi) należy w maksymalnym stopniu stosować rozwiązania wykorzystujące 
technikę światłowodową; 

 aktualnie niewykorzystywane segmenty sieci strukturalnej muszą być odłączone od sieci 
teleinformatycznej. W celu ich dołączenia do sieci dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor 
jednostki zatrudniającej pracownika , który ma uzyskać dostęp do systemów IT wnioskuje do KIT; 

 po uzyskaniu zgody KIT, podłączenia w GUS dokonuje pracownik CIS, a w jednostce pracownik 
komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki. 

XX. Rozwój i utrzymanie systemów IT – wymagania 
bezpieczeństwa 

1. Aplikacje przetwarzające dane statystyki publicznej muszą identyfikować użytkowników uzyskujących 
dostęp do danych za pośrednictwem identyfikatora skojarzonego z hasłem. Z identyfikatorem muszą 
być powiązane prawa dostępu określające uprawnienia użytkownika w ramach aplikacji. 

2. Zalecane jest, aby ograniczenia w dostępie do aplikacji były powiązane z dostępem do odpowiednich 
zasobów (zbiorów danych) z poziomu systemu operacyjnego lub bazy danych. Zalecane jest, aby do 
identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników aplikacje wykorzystywały mechanizmy oferowane przez 
system operacyjny i bazę danych. 

3. W przypadku, jeżeli ochrona dostępu do aplikacji opiera się tylko na rozwiązaniach oferowanych przez 
aplikację, architektura systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznej uniemożliwia użytkownikom 
dostęp do zasobów z pominięciem aplikacji (bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego lub bazy 
danych). 

4. W przypadku, jeżeli ochrona dostępu do aplikacji opiera się na systemie haseł wykorzystywanych tylko 
na potrzeby aplikacji, hasła te nie mogą być zapisywane w zbiorach baz danych w formacie jawnym 
lub przy zastosowaniu zabezpieczeń umożliwiających odtworzenie hasła na podstawie zawartości bazy 
danych. 

5. Przed wprowadzeniem lub modyfikacją danych aplikacja musi dokonać identyfikacji użytkownika 
wprowadzającego dane. W przypadku masowego przetwarzania danych za pośrednictwem interfejsu, 
funkcji wbudowanej w aplikację lub polecenia wsadowego, aplikacja musi zidentyfikować użytkownika 
zlecającego wykonanie operacji masowego przetwarzania oraz identyfikator jednoznacznie 
identyfikujący polecenie wsadowe lub plik źródłowy z danymi dla interfejsu. 

6. Zalecane jest, aby zawartość informacyjna zbiorów danych aplikacji (model danych) dla każdego 
rekordu danych umożliwiała zidentyfikowanie użytkownika, który jako ostatni dokonał wprowadzenia 
lub modyfikacji danych. Jeżeli dla określonych zbiorów danych (np. parametrów konfiguracyjnych 
aplikacji) nie jest możliwe zarejestrowanie osoby dokonującej zmiany, zalecane jest, aby konfiguracja 
praw dostępu uniemożliwiała wprowadzanie i modyfikację danych. 

7. Dla wybranych zbiorów danych (aplikacja powinna umożliwiać taką opcję) odtworzenie historii 
(dziennika) zmian dokonanych w danych wraz z podaniem identyfikatora użytkownika dokonującego 
zmiany, terminu dokonania operacji oraz (w miarę możliwości) modyfikowanych wartości. Dla każdej 
aplikacji, w ramach opracowywania wymagań funkcjonalnych, Właściciel aktywu określa, dla których 
zbiorów danych funkcja tworzenia dziennika ma być aktywna. 

8. Mechanizmy ochrony praw dostępu w aplikacjach musi ograniczać dostęp do danych zgodnie 
z uprawnieniami nadanymi użytkownikom. 

9. Aplikacje przeznaczone do udostępnienia treści w Internecie przed ich opublikowaniem powinny 
zostać przetestowane przez pracowników CIS pod kątem bezpieczeństwa (testy penetracyjne). Testy 
bezpieczeństwa powinny być również przeprowadzane po każdej większej aktualizacji aplikacji. 

10. W uzupełnieniu do powyższych wymogów Właściciel aktywu lub dyrektor CIS w porozumieniu 
z Pełnomocnikiem ds. SZBI może zdefiniować dodatkowe wymogi wobec bezpieczeństwa aplikacji, 
o ile wynikają one z uzasadnionych wymagań funkcjonalnych. 

11. W uzupełnieniu do opisanych powyżej zabezpieczeń technicznych Właściciel aktywu koordynuje 
przygotowanie i zatwierdza do wykorzystania instrukcje zapewniające prawidłową eksploatację 
aplikacji, w tym adekwatne procedury kontroli poprawności pracy aplikacji i nanoszenia ewentualnych 
korekt do danych. 
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XXI. Relacje z dostawcami 
1. Zasady bezpieczeństwa informacji obowiązują wszystkich kontrahentów, którzy w trakcie realizacji 

umowy otrzymują dostęp do zasobów informacyjnych statystyki publicznej. 

2. Przy opracowywaniu projektów SIWZ, projektów umów, negocjacji umów z kontrahentem, dyrektor 
jssp w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. SZBI identyfikuje wymagania bezpieczeństwa 
w odniesieniu do systemów informacyjnych jssp. W odniesieniu do kontrahenta oraz nabywanych 
produktów lub usług, należy wziąć pod uwagę: 

 zasady kontroli dostępu do systemów IT, w tym: 

a) dozwolone metody dostępu oraz kontroli, 

b) autoryzację praw dostępu i przywilejów dla użytkownika, 

c) prowadzenie listy osób uprawnionych do korzystania z udostępnianych usług wraz z ich 
prawami i przywilejami w odniesieniu do każdej z nich, 

d) przyznawanie, zmiana i odbieranie praw dostępu lub przerywania połączeń między 
systemami, 

e) przyjęcie zasady, że dostęp jest zabroniony, jeśli nie został jawnie przyznany, 

 poziom ochrony zasobów, w tym: 

a) poufność, integralność, dostępność oraz inne właściwości zasobów, istotne dla danej umowy, 

b) ograniczenie kopiowania i ujawniania informacji, 

c) korzystanie z zapisów o zachowaniu poufności, 

d) wymagane zabezpieczenia i mechanizmy ochrony fizycznej, 

e) ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, 

f) zapewnianie zwrotu lub niszczenia zasobów w chwili zakończenia umowy lub w innym 
uzgodnionym w umowie czasie, 

g) aktualną listę zasobów, 

 powiadamianie, raportowanie i śledzenie zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa 
informacji lub ciągłości działania, 

 prawo do monitorowania i blokowania działań związanych z zasobami informacyjnymi jssp, 

 nadzór realizacji umowy, 

 oczekiwany oraz nieakceptowany poziom usług, 

 wymagania dla ciągłości usług, w tym pomiaru ich dostępności i niezawodności, 

 weryfikowalne kryteria wydajności, sposób ich monitorowania i raportowania, 

 strukturę i zakres raportowania oraz formy raportów, 

 zarządzanie zmianami oraz wymagania dotyczące instalowania i utrzymywania 
oprogramowania/sprzętu, 

 prawo do przeprowadzenia audytów określonych w umowie, ustalenie zakresu audytów, 
ewentualnego zlecania tych czynności stronie trzeciej, 

 zabezpieczenia, jakie kontrahent ma wdrożyć u siebie lub u poddostawców, jeśli tacy występują, 

 odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa oraz odpowiedzialność finansową, 

 prawo do własności intelektualnej i praw autorskich, 

 szkolenie pracowników lub kontrahenta, 

 warunki renegocjacji lub zakończenia umowy, w tym: 

a) wdrożenie i utrzymywanie Planu ciągłości działania na wypadek rozwiązania umowy przed 
ustalonym terminem, 

b) renegocjację umowy ze względu na zmianę wymagań bezpieczeństwa informacji w jssp; 

3. W przypadku, gdy kontrahent w trakcie wykonywania umowy ma lub może mieć dostęp do zasobów 
informacyjnych jssp, w umowach z kontrahentami wprowadzana jest klauzula dotycząca obowiązku 
przestrzegania bezpieczeństwa informacji. Klauzula ta powinna zawierać: zobowiązanie kontrahenta 
do przestrzegania Wymagań bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych, 
ochrony udostępnionych zasobów informacyjnych poprzez ograniczenie ich kopiowania 
i udostępniania oraz do ich zwrotu lub zniszczenia w momencie zakończenia umowy: 
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 do umów, o których mowa w ust 2, dołączane będą w formie załącznika Wymagania 
bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych. Umowy te muszą zawierać 
zapis, że w przypadku zmian Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób 
zewnętrznych, zamawiający (jssp) zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 
wykonawcy o nowych wymaganiach i przekazania ich aktualnej wersji; 

 naruszenie bezpieczeństwa informacji przez kontrahenta stanowi podstawę do odstąpienia przez 
jssp od umowy i żądania pokrycia ewentualnej szkody lub zapłaty kary umownej; 

 kontrahenci mający dostęp do zasobów informacyjnych na podstawie odrębnych 
przepisów/upoważnień, przed przyznaniem dostępu do zasobów informacyjnych otrzymują do 
zapoznania się Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych; 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej obejmuje działania, które 
miały miejsce w siedzibie jssp oraz wszelkie sytuacje, w których informacje związane 
z działalnością jssp są przetwarzane poza jej siedzibą. Obejmuje to w szczególności zdalny dostęp 
do sieci teleinformatycznej statystyki publicznej. 

XXII. Zarządzanie incydentami 
1. Dokumentem regulującym proces zgłaszania oraz obsługi zdarzeń związanych z bezpieczeństwem 

informacji jest „Procedura zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji 
przetwarzanych w statystyce publicznej”. 

2. Pojęcia oraz role związane z obsługą zdarzeń, noszących znamiona incydentu bezpieczeństwa 
informacji, zostały szczegółowo ujęte w procedurze, o której mowa w ust 1. 

3. Zapisy procedury obowiązują wszystkich pracowników oraz pracowników reprezentujących podmiot 
zewnętrzny, mających dostęp do systemów IT. 

4. Na potrzeby obsługi naruszenia ochrony danych osobowych opracowano Procedurę oceny i notyfikacji 
naruszeń ochrony danych osobowych wraz z Instrukcją dla pracowników/współpracowników 
w zakresie rozpoznawania naruszeń ochrony danych osobowych. 

XXIII. Zgodność 
1. Zgodność z wymaganiami prawa: 

 wszystkie działania związane z przetwarzaniem informacji w jssp muszą być zgodne 
z wymaganiami przepisów prawa krajowego, Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego; 

 wykaz aktów prawnych i innych regulacji związanych z funkcjonowaniem SZBI statystyki publicznej 
sporządza komórka organizacyjna GUS właściwa ds. bezpieczeństwa informacji na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 4; 

 wykaz jest aktualizowany na bieżąco, a zmiana wykazu skutkuje utworzeniem kolejnej jego wersji 
(wersjonowanie); 

 aktualny wykaz oraz wersje archiwalne są dostępne w Intranecie 
(http://intranet/GUS/ST/dokumenty SZBI). 

2. Prawo do własności intelektualnej: 

 w przypadku tworzenia dóbr intelektualnych na zlecenie jssp, w umowie z wykonawcą musi być 
zawarty zapis o przekazaniu praw autorskich do dzieła na rzecz zamawiającego (jssp); 

 użytkowanie własności intelektualnej w jssp może być dokonywane zgodnie z zawartymi zapisami 
w umowach i licencjach. Naruszanie prawa własności intelektualnej jest zagrożone sankcjami 
dyscyplinarnymi oraz wynikającym z przepisów prawa krajowego, Unii Europejskiej, prawa 
międzynarodowego; 

 własność intelektualna wykorzystywana przez jssp dotyczy w szczególności oprogramowania 
i jego aktualizacji – wykupionych licencji i aktualizacji. Wszystkie programy wykorzystywane przez 
jssp muszą posiadać ważne licencje; 

 powielanie, przekształcanie do innego formatu lub wyodrębnianie z nagrań komercyjnych (filmów, 
nagrań dźwiękowych itd.), kopiowanie całości lub części książek, artykułów, raportów lub innych 
dokumentów, może odbywać się tylko z zachowaniem zgodności z prawem autorskim; 

http://intranet/GUS/ST/dokumenty%20SZBI
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 nadzór oraz administrowanie oprogramowaniem sprawowane są wyłącznie przez pracowników 
CIS. KIT odpowiada za prawidłowe zarządzanie licencjami dotyczącymi centralnych zakupów i ich 
przechowywanie, administrowanie aktualizacjami oraz zarządzanie uprawnieniami do 
oprogramowania używanego w jssp; 

 CIS przechowuje dokumentację licencyjną, kopie umów, nośniki z oprogramowaniem dotyczące 
centralnych zakupów dla statystyki publicznej. Każda z jednostek przechowuje u siebie 
dokumentację licencyjną oraz kopie nośników oprogramowania komputerowego zakupionego we 
własnym zakresie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do CIS; 

XXIV. Ocena funkcjonowania 
1. Pełnomocnik ds. SZBI nadzoruje funkcjonowanie SZBI uwzględniając aspekty bezpieczeństwa 

informacji w zarządzaniu ciągłością działania w statystyce publicznej poprzez: monitorowanie, 
pomiary, analizy i oceny.  

2. W tym celu wykonywane są w jssp nie rzadziej niż raz na rok, realizowane zgodnie z harmonogramami 
sporządzanymi w styczniu każdego roku: 

 audyty bezpieczeństwa informacji przez komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa 
informacji i komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. audytu wewnętrznego, 

 przeglądy zarządzania przez komórkę organizacyjną GUS właściwą ds. bezpieczeństwa informacji; 

3. Przegląd SZBI może być dokonany również w przypadku: 

 istotnego naruszenia bezpieczeństwa informacji, 

 pojawienia się nowych i istotnych rodzajów ryzyka, na skutek zmian w funkcjonowaniu statystyki 
publicznej, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji, 

 zmian regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji, 

 zaleceń audytu bezpieczeństwa informacji (wewnętrznego lub zewnętrznego) oraz kontroli. 

4. Przegląd SZBI: 

1) przegląd zawiera ocenę funkcjonowania SZBI w okresie między przeglądami; 

2) dane wejściowe do przeglądu: 

a) informacje o działaniach podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, 

b) informacje o zmianach czynników zewnętrznych i wewnętrznych, istotnych dla SZBI, 

c) informacje zwrotne o wynikach działań na rzecz bezpieczeństwa informacji, w tym trendach 
w zakresie: 

 niezgodności i działań korygujących, 

 wyników monitorowania i pomiarów, 

 wyników audytów, 

 spełnienia celów bezpieczeństwa informacji, 

d) informacje zwrotne od stron zainteresowanych, 

e) wyniki szacowania ryzyka i stan planów postępowania z ryzykiem, 

f) możliwości ciągłego doskonalenia; 

3) pracownik komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji sporządza 
Sprawozdanie z przeglądu SZBI, które powinno zawierać wnioski i zalecenia dotyczące zmian 
i doskonalenia SZBI. 

4) zaakceptowane przez Pełnomocnika ds. SZBI sprawozdanie jest przekazywane Prezesowi GUS 
w celu zatwierdzenia wniosków do realizacji. 

5. Komórka organizacyjna GUS właściwa ds. bezpieczeństwa informacji prowadzi w postaci 
elektronicznej Ewidencję zaleceń audytowych i wyników przeglądów SZBI, zawierającą informacje 
służące do doskonalenia systemu, które mogą być wykorzystane podczas przeglądu. 

6. Przegląd dokumentów SZBI: 

 dokumenty dotyczące bezpieczeństwa informacji w statystyce publicznej, podlegają przeglądowi 
realizowanemu przez właściciela danego dokumentu SZBI (tj. osobę odpowiedzialną za 
aktualność i zgodność danego dokumentu) w przypadku: 

a) ogłoszenia nowych lub modyfikacji istniejących przepisów prawa, 
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b) wystąpienia poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, 

c) zmian technicznych i organizacyjnych w zakresie objętym SZBI, 

d) zidentyfikowania nowych zagrożeń, podatności i ryzyk, które nie były wcześniej brane pod 
uwagę, 

e) wniosków z przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji i przeglądów SZBI, 

f) informacji zwrotnych od zainteresowanych stron; 

 przegląd dokumentów SZBI dokonywany jest okresowo, nie rzadziej niż raz w roku; 

XXV. Ochrona danych osobowych w jssp 
1. Zgodnie z przepisami RODO, ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych 

osobowych w jssp, powierzając jej funkcję IOD i zapewnia adekwatne środki oraz zasoby niezbędne do 
wykonywania powierzonych jej zadań. 

2. Szczegółowy zestaw praw, reguł, zasad i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, 
ochrony i przetwarzania danych osobowych w statystyce publicznej jest opisany w dokumentach SZBI 
regulujących ochronę danych osobowych w statystyce publicznej. 

XXVI. Uwarunkowania prawne 
1. PBI została sformułowana w wyniku realizacji wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych. 

2. PBI została opracowana zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 i jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

XXVII. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 Wykaz stron zainteresowanych. 

2. Załącznik nr 2 Deklaracja stosowania zabezpieczeń w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji statystyki publicznej. 

3. Załącznik nr 3 Wykaz pomieszczeń objętych strefą zabezpieczoną (bezpieczeństwa). 

4. Załącznik nr 4 Wykaz aktów prawnych i innych regulacji związanych z funkcjonowaniem SZBI statystyki 
publicznej. 

 



 

Wykaz stron zainteresowanych 
Załącznik nr 1 

Strona 1 z 2 

PBI_z1 
Wersja:   

z dnia  

 

 

Strony zewnętrzne 

Lp. Strona zainteresowana Wymagania prawne1 Wymagania regulacyjne2 Zobowiązania wynikające z umów3 

1.     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

                                                             
1 Wymagania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. 
2 Wymagania regulatorów np. Eurostatu, KNF itd. 
3 Wymagania wynikające z podpisanych umów np. z kontrahentami. 



 

Wykaz stron zainteresowanych 
Załącznik nr 1 

Strona 2 z 2 

PBI_z1 
Wersja:   

z dnia  

 

 

Strony wewnętrzne 

Lp. Strona zainteresowana Wymagania prawne Wymagania regulacyjne Zobowiązania wynikające z umów 

1.     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



 

Deklaracja stosowania zabezpieczeń w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej 
Załącznik nr 2 

Strona 1 z 8 

PBI_z2 
Wersja:   

z dnia  

 

Niniejsza deklaracja stosowania zabezpieczeń w SZBI w statystyce publicznej została opracowana na podstawie załącznika A (normatywnego) do norm PN-EN ISO/IEC 
27001:2017. Zawiera cele stosowania zabezpieczeń oraz w odniesieniu do nich stosowane w jednostkach służb statystyki publicznej zabezpieczenia. 

A.5 Polityki bezpieczeństwa informacji 

Rozdział Charakterystyka Stosowane zabezpieczenie 
Cel i uzasadnienie wyboru 

zabezpieczenia 
A. 5.1 Kierunki bezpieczeństwa informacji określone przez kierownictwo 
Cel: Zapewnienie przez kierownictwo wytycznych i wsparcia dla działań na rzecz bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz własnymi 
normami prawnymi i regulacjami 
A. 5.1.1 Polityka bezpieczeństwa informacji   
A. 5.1.2 Przegląd polityk bezpieczeństwa informacji   

A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji 
A. 6.1 Organizacja wewnętrzna 
Cel: Ustanowienie struktury zarządzania w celu zainicjowania oraz nadzorowania wdrażania i eksploatacji bezpieczeństwa informacji w organizacji. 

A. 6.1.1 
Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
informacji 

  

A. 6.1.2 Rozdzielanie obowiązków   
A. 6.1.3 Kontakty z organami władzy   
A. 6.1.4 Kontakty z innymi grupami zainteresowania   

A. 6.1.5 
Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu 
projektami 

  

A. 6.2 Urządzenia mobilne i telepraca 
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa telepracy i stosowania urządzeń mobilnych. 

 

A. 6.2.1 Polityka stosowania urządzeń mobilnych   
A. 6.2.2 Telepraca   

A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 
A. 7.1 Przed zatrudnieniem 
Cel: Zapewnienie, aby pracownicy i kontrahenci rozumieli swoją odpowiedzialność i byli odpowiednimi kandydatami do wypełnienia ról, do których są 
przewidziani. 
A. 7.1.1 Postępowanie sprawdzające   
A. 7.1.2 Warunki zatrudnienia   
A. 7.2 Podczas zatrudnienia 
Cel: Zapewnieni, aby pracownicy i kontrahenci byli świadomi swoich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa informacji i wypełniali je. 
A. 7.2.1 Odpowiedzialność kierownictwa   
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A. 7.2.2 
Uświadamianie, kształcenie  
i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
informacji 

  

A. 7.2.3 Postępowanie dyscyplinarne   
A. 7.3 Zakończenie i zmiana zatrudnienia 
Cel: Zabezpieczenie interesów organizacji w trakcie procesu zmiany lub zakończenia zatrudnienia. 

A. 7.3.1 
Zakończenie zatrudnienia lub zmiana zakresu 
obowiązków 

  

A. 8 Zarządzanie aktywami 
A. 8.1 Odpowiedzialność za aktywa 
Cel: Zidentyfikować aktywa organizacji i zdefiniować właściwą odpowiedzialność w dziedzinie ich ochrony. 
A. 8.1.1 Inwentaryzacja aktywów   
A. 8.1.2 Własność aktywów   
A 8.1.3 Akceptowalne użycie aktywów   
A. 8.1.4 Zwrot aktywów   
A. 8.2 Klasyfikacja informacji 
Cel: Zapewnienie przypisania informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnego z ich wagą dla organizacji. 
A. 8.2.1 Klasyfikowanie informacji   
A. 8.2.2 Oznaczanie informacji   
A. 8.2.3 Postępowanie z aktywami   
A. 8.3 Postępowanie z nośnikami 
Cel: Zapobieganie nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji, usunięciu lub zniszczeniu informacji zapisanych na nośnikach. 
A. 8.3.1 Zarządzanie nośnikami wymiennymi   
A. 8.3.2 Wycofywanie nośników   
A. 8.3.3 Przekazywanie nośników   

A. 9 Kontrola dostępu 
A. 9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu 
Cel: Ograniczenie dostępu do informacji i środków przetwarzania informacji. 
A. 9.1.1  Polityka kontroli dostępu   
A. 9.1.2 Dostęp do sieci i usług sieciowych   
A. 9.2 Zarządzanie dostępem użytkowników 
Cel: Zapewnienie dostępu uprawnionym użytkownikom a nieuprawnionym zapobieganie w  dostępie do systemów i usług. 
A. 9.2.1 Rejestracja i wyrejestrowanie użytkowników   
A. 9.2.2 Przydzielanie dostępu użytkownikom   
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A. 9.2.3 Zarządzanie prawami uprzywilejowanego 
dostępu 

  

A. 9.2.4 Zarządzanie poufnymi informacjami 
uwierzytelniającymi użytkowników 

  

A. 9.2.5 Przegląd praw dostępu użytkowników   
A. 9.2.6 Odbieranie lub dostosowywanie praw dostępu   
A. 9.3 Odpowiedzialność użytkowników 
Cel: Zapewnienie rozliczalności użytkowników w celu ochrony ich informacji uwierzytelniających. 

A. 9.3.1 
Stosowanie poufnych informacji 
uwierzytelniających 

  

A. 9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji 
Cel: Zapobieganie nieuprawnionemu użytkownikowi w dostępie do systemów i aplikacji. 
A. 9.4.1 Ograniczenie dostępu do informacji   
A. 9.4.2 Procedury bezpiecznego logowania się   
A. 9.4.3 System zarządzania hasłami   

A. 9.4.4 
Użycie uprzywilejowanych programów 
narzędziowych 

  

A. 9.4.5 
Kontrola dostępu do kodów źródłowych 
programów 

  

A. 10 Kryptografia 
A. 10.1 Bezpieczeństwo kryptograficzne 
Cel: Zapewnienie właściwego i skutecznego wykorzystania kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności informacji. 

A. 10.1.1 Polityka stosowania zabezpieczeń 
kryptograficznych 

  

A. 10.1.2 Zarządzanie kluczami   
A. 11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 

A. 11.1 Obszary bezpieczne 
Cel: Zapobieganie nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania informacji należących do 
organizacji. 
A. 11.1.1 Fizyczna granica obszaru bezpiecznego   
A. 11.1.2 Fizyczne zabezpieczenie wejść   
A. 11.1.3 Zabezpieczenie biur, pomieszczeń i urządzeń   

A. 11.1.4 
Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi 
i środowiskowymi 
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A. 11.1.5 Praca w obszarach bezpiecznych   
A. 11.1.6 Obszary dostaw i załadunku   
A. 11.2 Sprzęt 
Cel: Zapobieganie utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub utracie integralności aktywów oraz zakłóceniom w działaniu organizacji. 
A. 11.2.1 Lokalizacja i ochrona sprzętu   
A. 11.2.2 Systemy wspomagające   
A. 11.2.3 Bezpieczeństwo okablowania   
A. 11.2.4 Konserwacja sprzętu   
A. 11.2.5 Wynoszenie aktywów   

A. 11.2.6 Bezpieczeństwo sprzętu i aktywów poza 
siedzibą 

  

A. 11.2.7 
Bezpieczne zbywanie lub przekazanie do 
ponownego użycia 

  

A. 11.2.8 Pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki   

A. 11.2.9 
Polityka czystego biurka  
i czystego ekranu 

  

A. 12 Bezpieczna eksploatacja 
A. 12.1 Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność 
Cel: Zapewnienie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji środków przetwarzania informacji. 
A. 12.1.1 Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych   
A. 12.1.2 Zarządzanie zmianami   
A. 12.1.3 Zarządzanie pojemnością   

A. 12.1.4 
Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych 
i produkcyjnych 

  

A. 12.2 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem 
Cel: Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem. 

A. 12.2.1 Zabezpieczenia przed szkodliwym 
oprogramowaniem 

  

A. 12.3 Kopie zapasowe 
Cel: Ochrona przed utratą danych. 
A. 12.3.1 Zapasowe kopie informacji   
A. 12.4 Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie 
Cel: Rejestrowanie zdarzenia i zbieranie materiałów dowodowych. 
A. 12.4.1 Rejestrowanie zdarzeń   
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A. 12.4.2 Ochrona informacji w dziennikach zdarzeń   

A. 12.4.3 Rejestrowanie działań administratorów 
i operatorów 

  

A. 12.4.4 Synchronizacja zegarów   
A. 12.5 Nadzór nad oprogramowaniem produkcyjnym 
Cel: Zapewnienie integralności systemów produkcyjnych. 

A. 12.5.1 
Instalacja oprogramowania w systemach 
produkcyjnych 

  

A. 12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi 
Cel: Zapobieganie wykorzystywania luk technicznych. 
A. 12.6.1 Zarządzanie podatnościami technicznymi   
A. 12.6.2 Ograniczenia w instalowaniu oprogramowania   
A. 12.7 Rozważania dotyczące audytu systemów informatycznych 
Cel: Zminimalizowanie wpływu działań audytu na systemy produkcyjne. 

A. 12.7.1 
Zabezpieczenia audytu systemów 
informacyjnych 

  

A. 13 Bezpieczeństwo komunikacji 
A. 13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
Cel: Zapewnienie ochrony informacji w sieciach oraz wspomagających je środkach przetwarzania informacji. 
A. 13.1.1 Zabezpieczenia sieci   
A. 13.1.2 Bezpieczeństwo usług sieciowych   
A. 13.1.3 Rozdzielanie sieci   
A. 13.2 Przesyłanie informacji 
Cel: Utrzymanie bezpieczeństwa informacji przesyłanych wewnątrz organizacji i wymienianych z podmiotami zewnętrznymi. 
A. 13.2.1 Polityki i procedury przesyłania informacji   
A. 13.2.2 Porozumienia dotyczące przesyłania informacji   
A. 13.2.3 Wiadomości elektroniczne   
A. 13.2.4 Umowy o zachowaniu poufności   

A. 14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych 
A. 14.1 Wymagania związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych 
Cel: Zapewnienie, aby bezpieczeństwo informacji było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. Dotyczy to również wymagań wobec 
systemów informacyjnych dostarczających usług w sieciach publicznych. 

A. 14.1.1 
Analiza i specyfikacja wymagań 
bezpieczeństwa informacji 
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A. 14.1.2 Zabezpieczanie usług aplikacyjnych w sieciach 
publicznych 

  

A. 14.1.3 Ochrona transakcji usług aplikacyjnych   
A. 14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia 
Cel: Zapewnienie projektowania i wdrożenia bezpieczeństwa informacji w ramach cyklu życia systemów informacyjnych. 
A. 14.2.1 Polityka bezpieczeństwa prac rozwojowych   
A. 14.2.2 Procedury kontroli zmian w systemach   

A. 14.2.3 
Przegląd techniczny aplikacji po zmianach 
w platformie produkcyjnej 

  

A. 14.2.4 Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach 
oprogramowania 

  

A. 14.2.5 Zasady projektowania bezpiecznych systemów   
A. 14.2.6 Bezpieczne środowisko rozwojowe   

A. 14.2.7 
Prace rozwojowe zlecane podmiotom 
zewnętrznym 

  

A. 14.2.8 Testowanie bezpieczeństwa systemów   
A. 14.2.9 Testy akceptacyjne systemów   
A. 14.3 Dane testowe 
Cel: Zapewnienie ochrony danych stosowanych do testów. 
A. 14.3.1 Ochrona danych testowych   

A. 15 Relacje z dostawcami 
A. 15.1 Bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami 
Cel: Zapewnienie ochrony aktywów organizacji udostępnianych dostawcom. 

A. 15.1.1 
Polityka bezpieczeństwa informacji w relacjach 
z dostawcami 

  

A. 15.1.2 
Uwzględnianie bezpieczeństwa 
w porozumieniach z dostawcami 

  

A. 15.1.3 Łańcuch dostaw technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych 

  

A. 15.2 Zarządzanie usługami świadczonymi przez dostawców 
Cel: Utrzymanie uzgodnionego poziomu bezpieczeństwa informacji i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami. 

A. 15.2.1 Monitorowanie i przegląd usług świadczonych 
przez dostawców 

  



 

Deklaracja stosowania zabezpieczeń w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej 
Załącznik nr 2 

Strona 7 z 8 

PBI_z2 
Wersja:   

z dnia  

 

A. 15.2.2 Zarządzenie zmianami w usługach 
świadczonych przez dostawców 

  

A. 16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji 
A. 16.1 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz udoskonalenia 
Cel: Zapewnienie spójnego i skutecznego podejścia do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem informowania 
o zdarzeniach i słabościach. 

A. 16.1.1 
Odpowiedzialności  
i procedury 

  

A. 16.1.2 
Zgłaszanie zdarzeń związanych 
z bezpieczeństwem informacji 

  

A. 16.1.3 Zgłaszanie słabości systemu bezpieczeństwa   

A. 16.1.4 
Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie 
zdarzeń związanych z bezpieczeństwem 
informacji 

  

A. 16.1.5 Reagowanie na incydenty związane 
z bezpieczeństwem informacji 

  

A. 16.1.6 Wyciąganie wniosków z incydentów związanych 
z bezpieczeństwem informacji 

  

A. 16.1.7 Gromadzenie materiału dowodowego   
A. 17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania 

A. 17.1 Ciągłość bezpieczeństwa informacji 
Cel: Uwzględnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji w systemach zarządzania ciągłością działania organizacji. 

A. 17.1.1 Planowanie ciągłości bezpieczeństwa 
informacji 

  

A. 17.1.2 Wdrożenie ciągłości bezpieczeństwa informacji   

A. 17.1.3 Weryfikowanie, przegląd i ocena ciągłości 
bezpieczeństwa informacji 

  

A. 17.2 Nadmiarowość 
Cel: Zapewnienie dostępności środków przetwarzania informacji. 
A. 17.2.1 Dostępność środków przetwarzania informacji   

A. 18 Zgodność 
A. 18.1 Zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi 
Cel: Unikanie naruszenia zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych związanych z bezpieczeństwem informacji oraz innych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa. 
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A. 18.1.1 Określenie stosownych wymagań prawnych 
i umownych 

  

A. 18.1.2 Prawo własności intelektualnej   
A. 18.1.3 Ochrona zapisów   

A. 18.1.4 
Prywatność i ochrona danych identyfikujących 
osobę 

  

A. 18.1.5 
Regulacje dotyczące zabezpieczeń 
kryptograficznych 

  

A. 18.2 Przeglądy bezpieczeństwa informacji 
Cel: Zapewnienie, zgodnie z politykami organizacji i procedurami, wdrożenia i stosowania zasad bezpieczeństwa informacji. 
A. 18.2.1 Niezależny przegląd bezpieczeństwa informacji   

A. 18.2.2 Zgodność z politykami bezpieczeństwa 
i standardami 

  

A. 18.2.3 Sprawdzenie zgodności technicznej   
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Lp. Nazwa Nr pomieszczenia Lokalizacja  Zastosowane zabezpieczenia Właściciel aktywu Podpis i pieczęć właściciela aktywu 

1.       
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Lp. Nazwa dokumentu Aktualizacja  
z dnia 

Miejsce publikacji/publikator 

Umowy międzynarodowe 
1.    
    
    

Ustawy/rozporządzenia 
1.     
    
    

Zarządzenia/zarządzenia wewnętrzne 
1.    
    
    

Pozostałe regulacje wewnętrzne 
1.    
    
    

Normy, standardy 
1.    
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Wykaz skrótów 
 

ADO – Administrator Danych Osobowych; 

AS – administrator systemu; 

BCP – Plan ciągłości działania; 

BIA – analiza wpływu na działanie; 

CBiES – Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance; 

CBS – Centralna Biblioteka Statystyczna imienia Stefana Szulca; 

CIS – Centrum Informatyki Statystycznej; 

CSIRT GOV – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzony przez Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

DRP – Plan działań odtworzeniowych; 

GUS – Główny Urząd Statystyczny; 

IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

jssp – jednostki służb statystyki publicznej podległe i podporządkowane Prezesowi GUS (GUS, CBS, CIS, 
ZWS urzędy statystyczne oraz CBiES); 

jednostka – rozumiane rozdzielnie GUS i pozostałe jednostki służb statystyki publicznej; 

KIT – Koordynator Infrastruktury Teleinformatycznej; 

KPI – wskaźnik efektów działania; 

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej; 

PBC – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 

PBF – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa fizycznego; 

POIN – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; 

PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 199 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); 

RPO – docelowy czas odzyskania danych; 

RTO – docelowy czas wznowienia działalności; 

SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej; 

IT – system teleinformatyczny; 

WAS – wiodący administrator systemu; 

ZWS – Zakład Wydawnictw Statystycznych; 

Słownik pojęć 
Użyte w dokumentach SZBI określenia oznaczają: 

Administrator Danych Osobowych (ADO) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 
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osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej  lub 
w  prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa 
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego 
wyznaczania [na podstawie art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 
rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

Administrator Systemu – pracownik wyznaczony przez Koordynatora Infrastruktury Teleinformatycznej 
w zakresie zarządzania systemem IT, w którym przetwarzane są aktywa informacyjne (informacje); 

aktywa – wszystko, co ma wartość dla jednostek służb statystyki publicznej i z tego względu wymaga 
ochrony [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

analiza ryzyka – proces dążący do poznania charakteru ryzyka oraz określenia poziomu ryzyka [na 
podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

analiza wpływu na działanie (ang. business impact analysis,) – proces analizy funkcji biznesowych 
i skutków, jakie zakłócenie działalności biznesowej mogą na nie wywierać [na podstawie normy PN-ISO 
22301]; 

anonimizacja – trwałe usunięcie, ze zbioru danych, informacji umożliwiających powiązanie z konkretną 
osobą fizyczną lub podmiotem gospodarki narodowej albo inną osobą prawną bądź jednostką 
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej;  

audyt – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego 
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu [na podstawie normy PN-ISO/IEC 
27000];  

bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, a także innych 
dodatkowych atrybutów bezpieczeństwa informacji: autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności 
i niezawodności. Atrybuty oznaczają odpowiednio: 

 poufność – właściwość polegająca na nieudostępnianiu lub nieujawnianiu informacji 
nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom, 

 integralność – właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności, 
 dostępność – właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie autoryzowanego podmiotu, 
 autentyczność – właściwość, która polega na tym, że podmiot jest tym, za kogo się podaje, 
 rozliczalność – właściwość pozwalająca przypisać określone działania w systemie IT do osoby 

fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie, 
 niezaprzeczalność – zdolność do udowodnienia, że wystąpiły deklarowane zdarzenia lub działania 

oraz że wywołał je dany podmiot, 
 niezawodność – właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki [na podstawie 

normy PN-ISO/IEC 27000]; 

cel – oczekiwany wynik procesu, czynności lub organizacji dla zapewnienia spełnienia wymaganych 
warunków. Wyniki są na ogół wyrażane jako wymierne cele; 

cykl życia systemu IT – to proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów pozwalających na pełne 
i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie i zarządzanie systemem IT. Cykl życia składa się 
z następujących faz: 

 analiza potrzeb, 
 specyfikacja systemu, 
 projektowanie, 
 programowanie, 
 testowanie, 
 integracja, 
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 adaptacja i modyfikacja, 
 eksploatacja, 
 dezaktualizacja; 

dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej [na podstawie art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

dane osobowe – dane zbierane dla celów statystycznych, jeżeli celu statystycznego nie można osiągnąć za 
pomocą innych danych.  Służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym następujące dane 
osobowe: imiona i nazwiska, datę urodzenia, kraj urodzenia i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, 
obywatelstwo, dane biometryczne, dane genetyczne, seksualność lub orientacja seksualna, narodowość, 
pochodzenie etniczne, pochodzenie rasowe, wyznanie, przynależność do kościoła lub związku 
wyznaniowego, stan cywilny, data zawarcia małżeństwa, data ustania małżeństwa, pozostawanie osób we 
wspólnym pożyciu, wykształcenie, zawód, dochód, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, rodzaj miejsca pracy lub nauki, numer identyfikacji podatkowej, 
użytkowanie gospodarstwa rolnego, kierowanie gospodarstwem rolnym, adres miejsca pracy, stan 
zdrowia, stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień 
niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą, adres 
zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu, kraj poprzedniego zamieszkania, kraj 
wyjazdu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu [na podstawie art. 35a 
ust.2 oraz 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730)]; 

dane osobowe szczególnej kategorii – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej 
tej osoby [na podstawie art. 9 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych)]; 

dane statystyczne – dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów gospodarki 
narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od 
respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub 
niepublicznych systemów informacyjnych, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań 
statystyki publicznej [na podstawie art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.)];  

docelowy czas odzyskania danych (ang. recovery point objective) – parametr określający akceptowalny 
poziom utraty danych wyrażony w czasie [na podstawie normy PN-ISO 22301]; 

docelowy czas wznowienia działalności (ang. recovery time objective) – parametr określający czas, 
w jakim należy wznowić proces (usługę, działalność) przerwany w wyniku incydentu [na podstawie normy 
PN-ISO 22301]; 

dokumentacja bezpieczeństwa informacji (tzw. systemowa) – zestaw powiązanych ze sobą dokumentów 
SZBI (polityki, zasady, wytyczne, wymagania, metodyki, procedury i instrukcje) określających zasady 
i sposoby zarządzania bezpieczeństwem informacji w jssp; 

dyrektor jssp –  Dyrektor Generalny GUS, dyrektor urzędu statystycznego, dyrektor Centrum Informatyki 
Statystycznej, dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych, dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej, 
dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej; 
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hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy 
w systemie IT; 

incydent związany z bezpieczeństwem informacji (incydent bezpieczeństwa informacji) – pojedyncze 
niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub seria takich 
zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają 
bezpieczeństwu informacji [na podstawie normy PN ISO/IEC 27000]; 

informacje niejawne – to informacje których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby 
spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów 
niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania 
[na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 
t.j.)]; 

informacje publiczne – każda informacja o sprawach publicznych, która podlega udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.); 

informacje wrażliwe – informacje nadzorowane, istotne dla pracodawcy w szczególności: informacje 
niejawne dodatkowo podlegające ochronie w stopniu zgodnym z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j.), dane osobowe szczególnej kategorii, 
dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, dane statystyczne podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.), 
dane finansowo – księgowe, inne informacje, których poufność określają obowiązujące przepisy prawa; 

Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez ADO, w przypadkach i na zasadach określonych w 
art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych); 

jednostka służb statystyki publicznej – Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne, Centrum 
Informatyki Statystycznej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Centralna Biblioteka Statystyczna, Centrum 
Badań i Edukacji Statystycznej; 

jednostka – rozumiane rozdzielnie GUS i pozostałe jednostki służb statystyki publicznej; 

komórka organizacyjna GUS – departament, biuro, wydział, samodzielne stanowisko pracy w Głównym 
Urzędzie Statystycznym; 

komórka organizacyjna GUS właściwa ds. bezpieczeństwa informacji – Departament Systemów 
Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, utworzony na mocy regulaminu organizacyjnego GUS z 25 
maja 2018 r. (Dz. Urz. GUS poz. 23, z późn. zm.); 

komórka organizacyjna GUS właściwa ds. administracyjnych - Departament Administracyjno-Budżetowy, 
utworzony na mocy regulaminu organizacyjnego GUS z 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. GUS poz. 23, z późn. zm.); 

Koordynator Infrastruktury Teleinformatycznej  – dyrektor jednostki właściwej do spraw informatyki lub 
innej jssp powoływany przez Prezesa GUS; 

kopia bezpieczeństwa (backup) – kopia zapasowa danych, pozwalającą na ich dokładne odtworzenie 
w przypadku utraty integralności danych źródłowych, bądź braku ich dostępności; 

misja – całościowy opis zamiarów i intencji statystyki publicznej; 

naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego 
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 
w inny sposób przetwarzanych [na podstawie art. 4 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE 
(ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

następstwo (skutek) – wynik zdarzenia mający wpływ na cele [na podstawie normy PN-ISO 31000]; 

osoba upoważniona – osoba działająca z upoważnienia ADO lub podmiotu przetwarzającego i mająca 
dostęp do danych osobowych, przetwarzająca je wyłącznie na polecenie ADO [na podstawie art. 29 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych)]; 

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – pracownik powołany przez Prezesa GUS, a w jssp 
przez właściwego dyrektora jednostki w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa infrastruktury 
teleinformatycznej w danej jednostce; 

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa fizycznego – pracownik wyznaczony przez dyrektora jssp w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego w danej jednostce; 

Pełnomocnik ds. SZBI – dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji; 

Pełnomocnik ds. zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji – pracownik komórki organizacyjnej 
GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji, wskazany przez Pełnomocnika ds. SZBI; 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – pracownik podlegający bezpośrednio dyrektorowi 
jednostki, w zakresie ochrony informacji niejawnych w danej jednostce]; 

Plan Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan) – udokumentowany zbiór procedur i informacji 
opracowanych i utrzymywanych w gotowości do wykorzystania w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej. Plan ten umożliwia jssp kontynuację lub odtworzenie krytycznych procesów i usług 
biznesowych na akceptowalnym, zdefiniowanym wcześniej poziomie [na podstawie normy PN-ISO 22301]; 

Plan Działań Odtworzeniowych (ang. Disaster Recovery Plan) – dokument określający zasoby, działania 
i dane niezbędne do odtworzenia systemów i aplikacji wspierających krytyczne procesy biznesowe [na 
podstawie normy PN-ISO 22301]; 

Plan Postępowania z Ryzykiem  – plan postępowania z ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji w jssp 
opracowywany na podstawie wyników cyklicznej analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji, 
uwzgledniający harmonogram i osoby odpowiedzialne za jego wykonanie; 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej – załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji w statystyce publicznej. Główny dokument SZBI, który ma charakter nadrzędny w stosunku do 
innych dokumentów SZBI w statystyce publicznej; 

podatność – słabość aktywa lub zabezpieczenia, która może być wykorzystana przez jedno lub więcej 
zagrożeń [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

postępowanie z ryzykiem – proces modyfikowania ryzyka [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27005]; 

powaga naruszenia danych osobowych – oszacowanie rozmiaru potencjalnego wpływu na osoby fizyczne, 
spowodowanego naruszeniem ochrony danych [na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej Ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), DOI: 10.2824/27590]; 

pracownik – osoba zatrudniona w jssp na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 

[art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.)] lub w inny sposób, 
świadcząca pracę na rzecz statystyki publicznej (obejmuje osoby na stażach, praktykach i wolontariatach), 
a także osoba świadcząca pracę na podstawie umów cywilno-prawnych; 

prawdopodobieństwo – szansa (pozytywny efekt), jak i zagrożenie (negatywny efekt) na to, że coś się 
stanie [na podstawie normy PKN-ISO Guide 73:2012]; 
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proces – zbiór powiązanych ze sobą lub oddziałujących działań (udokumentowanych lub nie), które 
przekształcają dane wejściowe w dane wyjściowe; 

profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej 
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się [na podstawie art. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

przetwarzanie (danych osobowych) – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie [na podstawie art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 
rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

pseudonimizacja – przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać 
konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie 
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; 
proces odwracalny, polegający na zastąpieniu danej rzeczywistej tak zwanym pseudonimem; 

REGON – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, utworzony na podstawie art. 41 ust. 
1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, prowadzony przez Prezesa GUS. Rejestr 
jest zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej, aktualizowany na bieżąco i prowadzony 
w systemie IT; 

Rejestr Czynności Przetwarzania – rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), 
prowadzony przez ADO; 

ryzyko – możliwe zdarzenie, które mogłoby spowodować szkody lub straty, albo wpływać na zdolność do 
osiągnięcia zamierzonych celów. Ryzyko jest mierzone przez prawdopodobieństwo zagrożenia, podatność 
zasobów na to zagrożenie oraz wpływ, jaki dane zagrożenie mogłoby mieć, gdyby wystąpiło; 

ryzyko szczątkowe (rezydualne) – ryzyko pozostające po zastosowaniu działań określonych 
w postępowaniu z ryzykiem [na podstawie normy PKN-ISO Guide 73:2012]; 

Serwis Desk – system zapewniający usługę wsparcia dla pracowników jssp w zakresie obsługi zdarzeń 
zachodzących w systemach IT jssp zarządzany przez Centrum Informatyki Statystycznej; 

składnik teleinformatyczny – część zasobu teleinformatycznego, np. konkretne oprogramowanie, sprzęt 
teleinformatyczny, system operacyjny, urządzenie, aplikacje, część aplikacji (np. biblioteka), itp. [Metodyka 
statycznej i dynamicznej analizy ryzyka, NASK-PIB 2019]; 

System Kontroli Dostępu  – zespół współdziałających ze sobą urządzeń, oprogramowania, usług i procedur 
bezpieczeństwa umożliwiających ograniczenie dostępu do wybranych stref i pomieszczeń osobom 
postronnym i nieuprawnionym oraz identyfikację osób/użytkowników, uprawnionych do pobrania 
kluczy/dostępu do zabezpieczonych stref i pomieszczeń; 

http://bip.stat.gov.pl/prawo/akty-prawne/ustawa-o-statystyce-publicznej/
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strefa chroniona (strefa administracyjna) – powierzchnia będąca w użytkowaniu jssp w granicy, której 
funkcjonuje kontrola dostępu;  

strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) – część strefy chronionej, tj. pomieszczenia, w których 
znajdują się newralgiczne urządzenia dotyczące systemów (serwerownie) oraz prowadzące do nich 
korytarze; 

strona zainteresowana – osoba lub organizacja, która może wpływać, podlega wpływowi lub postrzega 
siebie jako podlegającą wpływowi decyzji lub działalności [na podstawie normy ISO/IEC 27000]; 

system kluczowy – system informacyjny, który uznaje się za bardzo ważny dla zapewnienia ciągłości 
działania statystyki publicznej; 

system niekluczowy – system informacyjny inny niż kluczowy; 

system lokalny – system informacyjny niekluczowy, który jest wykorzystywany wyłącznie w ramach danej 
jednostki służb statystyki publicznej; 

system informacyjny – aplikacje, usługi lub inne komponenty przetwarzające informacje; pozwala on 
użytkownikowi na przetwarzanie informacji wejściowych, za pomocą procedur i modeli w informacje 
wyjściowe, jest pojęciem szerszym od systemu IT, który jest – co do zasady – elementem tego systemu [na 
podstawie normy PN-ISO/IEC 27000];  

system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 
przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 t.j.) [na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 t.j.)]; 

system zarządzania – zbiór wzajemnie powiązanych lub oddziałujących na siebie elementów organizacji 
powołany w celu ustanowienia polityk, celów i procesów służących do osiągania tych celów. Elementy 
systemu zarządzania określają strukturę organizacji, role i obowiązki, planowanie, działanie, zasady 
praktyki, reguły, przekonania, cele i procesy aby osiągnąć te cele [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej – systematyczne podejście do 
ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia 
bezpieczeństwa informacji w statystyce publicznej w celu osiągnięcia założonych celów [na podstawie 
normy PN-ISO/IEC 27000];  

sytuacja kryzysowa – zdarzenie, którego wystąpienie ma negatywny wpływ na zdrowie lub życie osób, 
realizację procesów biznesowych, reputację oraz inne dobra interesariuszy statystyki publicznej; 

szacowanie ryzyka – całościowy proces identyfikowania ryzyka, analizy ryzyka i oceny ryzyka [na podstawie 
normy PN-ISO/IEC 27000]; 

sztab kryzysowy – zespół pracowników jssp powoływany przez Pełnomocnika ds. SZBI w celu przywrócenia 
ciągłości działania kluczowych systemów informacyjnych statystki publicznej; 

TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, funkcjonuje w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.); 

umowa, kontrakt – prawnie wiążąca umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami; 

umowa serwisowa – umowa obejmująca świadczenie usług utrzymania (w tym w podstawowym zakresie 
wymagania dotyczące poziomu świadczenia usług – SLA) oraz usług rozwoju, usług autoryzacji lub usług 
exit planu. Usługi autoryzacji oraz usługi exit planu są fakultatywne (opcjonalne), co oznacza, że nie każda 

http://bip.stat.gov.pl/prawo/akty-prawne/ustawa-o-statystyce-publicznej/
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umowa utrzymaniowo-rozwojowa powinna obejmować tego rodzaju usługi [na podstawie „Umowa 
wdrożeniowa z usługami utrzymania”, Ministerstwo Cyfryzacji 2016]; 

umowa SLA (ang. Service Level Agreement) – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. 
Udokumentowana umowa pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, która identyfikuje usługi oraz docelowe 
poziomy świadczenia usług [na podstawie PN ISO/IEC 20000]; 

urządzenie mobilne – laptop, smartphone, tablet, handheld, klucz sprzętowy; 

usługi exit planu – to usługi, których celem jest ułatwienie zamawiającemu lub przyszłemu wykonawcy 
przejęcia usług utrzymania i rozwoju, poprzez przekazanie odpowiednich informacji, wiedzy i know-how 
o oprogramowaniu [na podstawie „Umowa wdrożeniowa z usługami utrzymania”, Ministerstwo Cyfryzacji 
2016]; 

usługa teleinformatyczna – usługa świadczona drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. Gdzie: świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi 
świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne 
żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, 
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne; natomiast środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym 
urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne 
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami IT, 
a w szczególności pocztę elektroniczną [na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.)]; 

uwierzytelnienie – pewność, że deklarowana charakterystyka podmiotu jest poprawna [na podstawie PN-
ISO/IEC 27000]. Rozumiane jest również jako działanie, którego celem jest weryfikacja tożsamości 
użytkownika; 

użytkownik – osoba, która korzysta z systemów IT statystyki publicznej; 

Wiodący Administrator Systemu – pracownik wyznaczony przez Koordynatora Infrastruktury 
Teleinformatycznej (KIT) w zakresie koordynowania zarządzania systemem IT, w którym przetwarzane są 
aktywa informacyjne (informacje); 

Właściciel Aktywu – dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jssp; 

Właściciel Ryzyka – rolę właściciela ryzyka w jssp pełni właściciel aktywu; 

wskaźnik efektów działania (ang. Key Performance Indicators,) – wskaźnik ilościowy, używany do 
monitorowania i raportowania efektywności działania procesu [na podstawie normy PN-EN ISO 19011]; 

wskaźnik kompromitacji (ang. Indicators of Compromise) – cyfrowy ślad pozostawiony przez obecność 
bądź działalność szkodliwego lub niepożądanego oprogramowania. Mogą to być np. pliki (o znanej nazwie 
lub opisane wynikiem funkcji skrótu) czy komunikacja z konkretnymi domenami lub adresami IP [Metodyka 
statycznej i dynamicznej analizy ryzyka, NASK-PIB 2019]; 

wycofanie – czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji do 
poprzedniego stanu odniesienia. Wycofanie jest stosowane jako działanie naprawcze w przypadku, kiedy 
wdrożenie zmiany lub wydania zakończyło się niepowodzeniem; 

zabezpieczenie – wszystko co modyfikuje ryzyko [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27005]. Zabezpieczenie 
rozumiane jest również jako środki służące zarządzaniu ryzykiem, łącznie z politykami, procedurami, 
wytycznymi, praktyką lub strukturami organizacyjnymi, które mogą mieć naturę administracyjną, 
techniczną, zarządczą lub prawną [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

zagrożenie – potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może wywołać szkodę w systemie lub 
organizacji [na podstawie normy ISO/IEC 27000]; 
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zapis – dokument zawierający wyniki lub inne wyjście z procesu lub czynności. Zapisy są dowodem na to, 
że czynności zostały wykonane. Zapisy mogą mieć postać papierową lub elektroniczną; 

zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacji 
w odniesieniu do ryzyka [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000]; 

zasób – wszystko co może mieć wpływ na przetwarzanie informacji, np. pracownicy jssp, pomieszczenia, 
wyposażenie, dokumenty, itd.; 

zasób teleinformatyczny – zbiór składników teleinformatycznych stanowiący pewną całość, np. stacja 
robocza, serwer wraz z oprogramowaniem; 

zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych dostępnych według określonych kryteriów, 
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie 
lub geograficznie [na podstawie art. 4 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 
rozporządzenie o  ochronie danych)]; 

zdarzenie – zmiana stanu istotna dla zarządzania usługą teleinformatyczną lub innym elementem 
konfiguracji. Termin zdarzenie jest również używany w znaczeniu ostrzeżenie lub powiadomienie 
wygenerowane przez usługę teleinformatyczną, element konfiguracji lub system monitorujący; 

zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji – stwierdzone wystąpienie stanu systemu, usługi lub 
sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji lub błąd zabezpieczenia, 
albo nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem informacji [na podstawie 
normy PN-ISO/IEC 27000]; 

zgłoszenie serwisowe – formalny wniosek użytkownika sieci teleinformatyczną statystyki publicznej do 
Serwis Desk złożony przez dedykowaną stronę www (http://serwisdesk), e-mailem serwisdesk@stat.gov.pl 
bądź telefonicznie (22 608 3689); 

zmiana – dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługi 
informatyczne. Pojęcie zmiany obejmuje swym zakresem każdą zmianę w architekturze, procesach, 
narzędziach, miarach i dokumentacji, jak również zmiany w usługach informatycznych i innych elementach 
konfiguracji. 


