
Zarządzenie nr 24/2019 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 10 września 2019 roku 
 

w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora   

                    Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole  

                    Wyższej.  

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z poźn. zm.) oraz art. 52 ust.1 pkt. 1 i  pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 , poz. 742), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

1. Wyznaczam Pana Marcina Rajkowskiego – specjalistę – informatyka na Administratora 

Systemu Informatycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej  

w Jeleniej Górze. 

2. Wyznaczam Pana Jerzego Szelingera – starszego specjalistę ds. administracyjnych na 

Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

§ 2 

1. Administrator Systemu Teleinformatycznego bierze udział w tworzeniu dokumentacji        

   bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w procesie zarządzania ryzykiem w systemie    

   teleinformatycznym i jest odpowiedzialny za : 

1) opracowanie projektów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego oraz propozycji ich uaktualniania, 

2) instalację systemu operacyjnego i w zależności od potrzeb przydział uprawnień 

użytkownikom,  

3) wdrażanie procedur ochrony antywirusowej, 

4) szkolenie użytkowników na temat zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących 

podczas pracy z systemem, 

5) obsługę techniczną systemu, 

6) sprawdzanie poprawności działania systemu oraz jego zabezpieczeń, 

7) proponowanie zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego. 

2. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego bierze udział w procesie zarządzania 

ryzykiem w systemie informatycznym: 

1) uczestniczy w opracowaniu dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa 

systemu oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemu, 

2) nadzoruje i kontroluje konfigurację systemu, przemieszczanie sprzętu oraz 

prowadzenie ewidencji, 

3) kontroluje znajomość procedur bezpieczeństwa przez wszystkich użytkowników 

systemu teleinformatycznego, 

4) prowadzi bieżącą kontrolę zabezpieczeń oraz zgodność funkcjonowania systemu ze 

szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa, 

5) prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. 

 



§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 71/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu 

Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego . 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
        

 


