
ZARZĄDZENIE NR 14.2016.K 
 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

- KIEROWNIKA URZĘDU 
 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
 

 
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego zastępcy.  

 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1515 z późn zm.
1)

), art. 36a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.

2)
) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Powołuje się Pana Andrzeja Gedrange na Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”) 

w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 

2. Do zadań ABI należy: 

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra; 

2) realizacja wszystkich zadań ABI określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, rozporządzeniach 

wykonawczych do tej ustawy, w odrębnych zarządzeniach i dokumentach wewnętrznych w zakresie 

polityki bezpieczeństwa oraz użytkowania i administrowania systemem informatycznym urzędu 

z wyjątkiem zadań powierzonych do realizacji zastępcy ABI. 

3. W czasie nieobecności ABI jego obowiązki przejmuje zastępca ABI. 

 

§ 2. 1. Powołuje się Pana Bartłomieja Urbanowskiego na zastępcę Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 

2. Zastępca ABI realizuje zadania ABI w systemach informatycznych i jest odpowiedzialny za realizację 

przedsięwzięć określonych w art. 36 ust. 1, art. 36a ust. 2 i w art. 38 ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz w § 3, 4, 5 i 6  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu 

i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 745). 

3. W czasie nieobecności zastępcy ABI jego obowiązki przejmuje ABI. 

 

§ 3.  Tracą moc zarządzenia: 

1) nr 466/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 

2) nr 1402.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 

PREZYDENT MIASTA 

(-) 

mgr inż. Janusz Kubicki 

                                                 
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2281. 


