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cel główny cele szczegółowe miernik wskaźnik udokumentowanie

Spełnienie wymagań 
prawnych Organizacja bezpieczeństwa informacji w 

Urzędzie Miasta Płocka 

Dokumentacja systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 

identyfikacja wymagań 
prawnych i ich spełnienia 
przez osoby 
odpowiedzialne za 
stosowanie

aktualność rejestru 
wymagań prawnych 
SZBI, coroczna ocena 
spełnienia wymagań 
prawnych SZBI w 
UMP

procedury i 
instrukcje, raporty z 
auditów 
wewnętrznych, 
raport z oceny 
spełnienia wymagań
prawnych SZBI w 
UMP za dany rok
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Zapewnienie ciągłości 
działania Urzędu 
Miasta Płocka

Przeglądy infrastruktury technicznej 
wspierającej działanie systemów 
teleinformatycznych

Zarządzanie aktywami i ryzykami 

Bezpieczeństwo fizyczne, sprzętu i 
infrastruktury technicznej

Zapewnienie odtworzenia wymaganych 
informacji po awarii rozległej

Liczba i skala incydentów, 
łączny czas niedostępności  
systemów

Procent opóźnień w 
realizacji procesów 
spowodowanych 
brakiem dostępności 
informacji, spełnienie
wymagań na 
poziomie 90%,

łączny czas utrzymywa-
nia założonej gotowości
produkcyjnej systemów
– łączny czas niedostęp-
ności /  łączny czas 
utrzymywania założonej
gotowości produkcyjnej
systemów 

rejestr incydentów 
bezpieczeństwa 
informacji, raporty z 
przeglądu systemów
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Zapewnienie poufności
danych, w tym danych 
wrażliwych

Polityka kontroli dostępu do informacji

Autoryzacja nowych urządzeń

Zarządzanie systemami i sieciami

Liczba i skala incydentów 
bezpieczeństwa informacji

ważona liczba  
incydentów

rejestr incydentów 
bezpieczeństwa 
informacji, rejestr 
osób 
upoważnionych do 
dostępu do danych 
osobowych
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Zaangażowanie 
wszystkich 
pracowników w 
ochronę zasobów 
informacyjnych oraz 
stałe podnoszenie ich 
świadomości w tym 
obszarze

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu 
w zakresie innowacyjności oraz popularyzacja 
obecnie istniejących, dobrych praktyk w zakre-
sie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w tym prowadzenia szkoleń 
wewnętrznych pracowników w zakresie otwar-
tych danych, dokumentów elektronicznych, re-
gulacji dotyczących funkcjonowania podpisów 
elektronicznych.

rzeczywista wiedza oraz 
świadomość pracowników 
w obszarze ochrony 
zasobów informacyjnych

liczba zrealizowanych    
szkoleń, liczba uczestników 
szkoleń

Całkowita liczba  
uczestników szkoleń z
zakresu 
bezpieczeństwa 
informacji w 
stosunku do ilości 
incydentów 
bezpieczeństwa

Raporty z auditów 
wewnętrznych, listy 
obecności na 
szkoleniach

Rozpoznawanie nowych trendów i technologii i 
ocena ich przydatności w SZBI

Program działań 
doskonalących

Ilość osób 
uczestniczących w 
szkoleniach, 
seminariach, 
konferencjach
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