
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo Procedury ciągłości działania na 
wypadek wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu systemu informatycznego 

Na podstawie art.33 ust.1 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorzędzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2020 poz 
713) Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zarządza, co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo Procedurę ciągłości działania w Urzędzie 
Miasta i Gminy Czerniejewo na wypadek wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu systemuy informatycznego 
staniwiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Z treścią Procedur, o których mowa w § 1 należy zapoznać wszystkich pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Czerniejewo. 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Systemów Informatycznych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 60/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

PROCEDURA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CZERNIEJEWIE 

Wprowadzenie 

Niniejsza procedura ma za zadanie zapewnić realizację czynności mających zastosowanie w przypadku 
wystąpienia zaburzenia funkcjonowania systemu informatycznego mającego bezpośredni lub pośredni 
wpływ na bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie, celem przywrócenia 
prawidłowej ciągłości działania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie, 
zgodnie z normą ISO 27001. 

Wymóg prawny 

Realizacja planu odpowiada wymogom prawnym Rozporządzenia 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, wydanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia KRI „Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje 
i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem 
takich atrybutów, jak autentyczność rozliczalność, niezaprzeczalność 
i niezawodność”, ust. 3 ww. rozporządzenia KRI „Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, 
jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-
ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na 
podstawie Polskich Norm związanych z tą normą…”. 

Zakres zastosowania 

Niniejsza procedura definiuje niezbędne działania, konieczne do podjęcia w przypadku wystąpienia 
zaburzenia funkcjonowania systemu informatycznego. 

Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność za przestrzeganie oraz nadzór nad niniejszą procedurą zostaje powierzona 
Administratorowi Systemów Informatycznych powołanemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie. 

Plan ciągłości działania systemu informatycznego 

Plan uruchamiany zostaje w przypadku wystąpienia zaburzenia funkcjonowania systemu 
informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie. Decyzję o uruchomieniu planu ciągłości 
działania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy w Czerniejewie, po konsultacji z Administratorem 
Systemów Informatycznych powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie. 

Plan ciągłości działania zapewnia przywrócenie prawidłowej zdolności realizacji działalności statutowej 
jednostki. Jest on aktualizowany każdorazowo w przypadku zmian organizacyjnych w urzędzie oraz 
w przypadku niepowodzenia w jego testowaniu. 
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Plan ciągłości działania systemu informatycznego 

L.p. Czynność Opis działania  Zasoby 

1. Weryfikacja zasadności 
zgłoszenia od użytkownika. 

Sprawdzić, czy zgłoszenie dotyczy 
zdarzenia spowodowanego awarią 
systemu informatycznego. 

Dostęp do infrastruktury 
informatycznej na 
stanowisku, skąd pochodzi 
zgłoszenie. 

2. Ustalenie źródła awarii. 

Ustalić przyczynę awarii: 
przerwa w zasilaniu prądem, 
brak połączenia z siecią Internet, 
wadliwe działanie sprzętu, 
wadliwe działanie aplikacji, 
wadliwe działanie systemu, na 
którym uruchomiona jest aplikacja. 

Dostęp do serwerowni oraz 
do sprzętu, który uległ 
awarii;  
 
Kontakt z osobą, która może 
w porze nocnej pobrać 
klucze od urzędu;  
 
W przypadku blokady zamka 
wezwać konserwatora;  
 
W przypadku awarii 
zasilania elektrycznego 
wezwać pogotowie 
energetyczne. 
 

3. Określenie skali awarii. 

Ustalić, czy awaria powoduje 
zatrzymanie pracy: 
jednego pomieszczenia pracy lub 
referatu, 
kilku referatów, 
całego budynku urzędu, 
wszystkich budynków urzędu. 

Kontakt z kluczowymi 
pracownikami referatów. 

4. 
Ustalić możliwość wznawiania 
usługi w dotychczasowej 
lokalizacji. 

Działanie ma na celu 
zweryfikowanie, czy wznawiane 
usługi uruchamiane będą w 
dotychczasowej lokalizacji, czy w 
lokalizacjach dla procesu 
alternatywnych. 

Zapewnienie możliwości 
uruchomienia dowolnych 
usług w lokalizacji oraz 
infrastruktury sieciowej, 
zasilania prądem. 
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5. 

Zakup niezbędnych 
elementów wyposażenia, 
dokonanie naprawy 
(wymiany) urządzeń, 
uruchomienie aplikacji. 

W razie braku możliwości zakupu 
należy znaleźć rozwiązanie 
alternatywne (zdecydować o 
możliwości przeniesieniu aplikacji 
na stałe na inny serwer). 

Niezbędne środki na zakup 
elementów potrzebnych do 
ponownego uruchomienia 
systemu. 

6. 
Weryfikacja możliwości 
przeniesienia aplikacji na inny 
serwer. 

Sprawdzić, czy aplikacja może być 
uruchomiona na którymś z 
działających poprawnie serwerów. 

- 

7. Przygotowanie serwera 
zastępczego. 

Po uruchomieniu aplikacji na 
serwerze zastępczym należy 
przetestować jej działanie 

Sprzęt dowolnego typu, 
który w podstawowym 
zakresie pozwoli na 
uruchomienie podstawowych 
usług. 

8. Przywrócić funkcjonowanie 
aplikacji / systemu. 

Spróbować usunąć przyczynę 
nieprawidłowego działania. W 
razie konieczności należy 
odtworzyć aplikację korzystając z 
kopii zapasowych. 

Dostęp do najbardziej 
aktualnej wersji aplikacji; 
Dostęp do aktualnej bazy 
danych. 

9. Sprawdzenie aplikacji / 
systemu. 

Po przeniesieniu / uruchomieniu 
należy zweryfikować prawidłowe 
funkcjonowanie aplikacji / 
systemów zainstalowanych na 
serwerze. 

Kontakt z kluczowymi 
pracownikami referatów 
mogącymi przetestować 
prawidłowość 
funkcjonowania systemów i 
aplikacji. 

10. 
Uruchomienie usługi w 
systemie informatycznym 
urzędu. 

Powiadomić właściwych 
kierowników poszczególnych 
referatów o fakcie uruchomienia 
usługi. 

Kontakt z kluczowymi 
pracownikami referatów, 
lista z numerami telefonów; 
Przygotować wykaz 
zewnętrznych jednostek 
usługowych realizujących 
zadania na rzecz Urzędu 
Miasta i Gminy w 
Czerniejewie. 
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Test planu ciągłości działania 

Test planu ciągłości działania następuje poprzez wyłączenie serwera danej aplikacji/systemu. Test 
odbywa się na podstawie scenariusza zawartego w protokole, który to protokół stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej procedury. 
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WZÓR 
PROTOKÓŁ Z WYKONANIA TESTU PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA 

Czerniejewo, dnia…………………… 

Nr protokołu 

………………………………… 

1. Nazwa planu ciągłości działania:……………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonanego testu:……………………………………………………………... 

3. Osoba odpowiedzialna za wykonanie testu planu ciągłości 
działania:………………....………………………………………………………………………………………
……… 

4. Osoby uczestniczące:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………… 

5. Scenariusz testu planu ciągłości działania:…………………………................... 

……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………. 

6. Scenariusz testu planu ciągłości działania:………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

7. Wyniki testu planu ciągłości 
działania:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

8. Wnioski z przeprowadzonego testu planu ciągłości działania:……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

……………………………….…………. 

Administratora Systemów Informatycznych 

………………………………………………… 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
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