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Uchwała Nr 34/499/16/V 
Zarządu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 13 czerwca 2016 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz ędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmi ńsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowi ącym zał ącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarz ądu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. 
 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2016 r. poz. 486) uchwala si ę, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. z późn. zm. wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) w § 19 po pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 

„29) niezwłoczne przekazywanie pism, zarówno w wersji papierowej jak  
i elektronicznej skierowanych niezgodnie z zadaniami danej komórki 
organizacyjnej do Biura Organizacyjnego i  Kancelarii Ogólnej lub odpowiedniego 
departamentu.”; 

 
2) w § 21 w ust. 2 skreśla się pkt 16; 
 
3) w § 22 w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„ c) współpraca z departamentami Urzędu w przygotowywaniu szczegółowych struktur 
organizacyjnych w zakresie ich spójności z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,”;  

 
4) w § 40: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Do zadań Biura Informatyzacji Urz ędu  należy w szczególności:  

1) opracowanie koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych 
w Urzędzie; 

2)  opracowanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych  
w Urzędzie na podstawie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych; 

3)  przygotowanie i opracowanie technicznych warunków dla projektów  
w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 

4)  przygotowanie parametrów technicznych sprzętu teleinformatycznego oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu przeprowadzenia 
zamówień publicznych na potrzeby Urzędu; 

5)  nadzór nad administrowaniem Samorządowym Ośrodkiem Przetwarzania 
Danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego; 

6)  nadzór nad administrowaniem systemami teleinformatycznymi użytkowanymi 
w Urzędzie; 

7)  nadzór nad rozdysponowaniem sprzętu teleinformatycznego i akcesoriów 
komputerowych; 

8)  nadzór nad ewidencją sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania; 
9)  pomoc informatyczna merytorycznym stanowiskom pracy w zakresie 

niestandardowego wykorzystania systemów informatycznych; 
10)  organizowanie i prowadzenie szkoleń obsługi programów komputerowych dla 

pracowników użytkujących sprzęt informatyczny; 
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11)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne; 

12)  zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej Urzędu; 
13)  wykonywanie zadań należących do Administratora Systemu, o którym mowa 

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tj.   
a)  zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których są 

lub mają być przetwarzane informacje niejawne zgodnie z dokumentacją 
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, 

b)  zapewnienie przestrzegania w Urzędzie zasad i wymagań bezpieczeństwa 
systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane 
informacje niejawne.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5. Do zadań Administratora Bezpiecze ństwa Teleinformatycznego – 

samodzielnego stanowiska należy w szczególności podejmowanie 
następujących działań mających na celu zapewnienie  bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Urzędzie: 
1) aktualizowanie polityki oraz procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
2) bieżąca kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, 
3) sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania    

systemów, 
4) podejmowanie działań sprawdzających, kontrolnych lub zapobiegawczych, 

mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, 

5) reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
6) w przypadku naruszenia przepisów bezpieczeństwa teleinformatycznego 

w Urzędzie, identyfikowanie i analiza zagrożeń bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich 
zminimalizowania, 

7) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa  
teleinformatycznego.”; 

         
5) załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku  
do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Przewodnicz ący Zarz ądu 
       Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

               Gustaw Marek Brzezin  
 
 


