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Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego CRP

Wykonawca
zadania

Wójt Gminy

Cel zadania

Ochrona infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy Walce w przypadku możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze
terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
II.

Warunki operacyjne realizacji zadania

Realizacja zadań w ramach I stopnia alarmowego może być utrudniona w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń:
- braku zasilania w energię elektryczną;
- utrudnień w łączności wewnętrznej i zewnętrznej.
III.

Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania
Przedsięwzięcia

Podstawy (prawne) działań

a) Informowanie pracowników o konieczności zachowania wzmożonej
czujności w stosunku do informacji wpływających do urzędu drogą
teleinformatyczną,

a) Art. 15, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o działaniach antyterrorystycznych. (Dz. U. z 2016 poz. 904).

b) zapewnienie w trybie alarmowym pracowników niezbędnych do ochrony
infrastruktury teleinformatycznej

b) § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca
2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w
poszczególnych
stopniach
alarmowych
i
stopniach
alarmowych CRP. (Dz. U. poz. 1101 z późn. zm.);

c) sprawdzenie na zewnątrz i od wewnątrz budynku, pod względem
podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych
przedmiotów.

c) § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 61 Wojewody Opolskiego z dnia 23
maja 2016r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadań
po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych dla
zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na
terenie województwa opolskiego.
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IV.

Koncepcja działania
A. Tryb uruchamiania zasobów

Wydanie zarządzenia w sprawie realizacji I stopnia alarmowego CRP

Wykonawcy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy

B. Organizacja kierowania/dowodzenia

Wykonawcy

1. Realizacją całości zadania kieruje Wójt Gminy Walce przy pomocy Sekretarza
2. Decyzje i polecenia Wójta Gminy Walce przekazywane są osobiście, telefonicznie lub pisemnie
3. Urząd Gminy funkcjonuje i wykonuje statutowe zadania na zasadach określonych w Regulaminie
Organizacyjnym.
4. Wójt Gminy Walce Zwołuje posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego

C. Przedsięwzięcia reagowania

Wykonawcy

1. Poinformować pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy:
a) wysłanie informacji do całego personelu urzędu personelu w celu poinformowania o zaistniałym
niebezpieczeństwie

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Informatyk

2. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
systemów teleinformatycznych,
a) wprowadzenie dyżurów czuwania
3. Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym
właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty
bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem
właściwym do spraw informatyzacji,
a) zapewnienie łączności telefonicznej ze wszystkimi zespołami CRP

b) zapewnienie łączności informatycznej ze wszystkimi zespołami CRP
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4. Dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni
alarmowych CRP,
5. Sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia
na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń,
a) sprawdzenie polityk bezpieczeństwa jednostki
b) sprawdzenie wszystkich poziomów zabezpieczenia sieci na styku LAN-WAN
c) sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich komputerów w sieci LAN
d) sprawdzenie zabezpieczenia dostępu do pomieszczenia z kluczowymi sprzętami informatycznymi
e) zabezpieczenie dostępu do kopii zapasowych kluczowych systemów urzędu
D. Wsparcie bieżące
1. Sprawdzenie aktualnego stanu usług teleinformatycznych od zewnętrznych dostawców:
a) sprawdzenie incydentów na poziomie dostawcy internetu w urzędzie;
b) sprawdzenie incydentów na poziomie urządzenia UTM w urzędzie w uzgodnieniu z dostawcą
sprzętu;
c) sprawdzenie działania centrali telefonicznej w urzędzie z firmą serwisującą centralę.

V.

Wykonawcy

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Informatyk

Potrzeby w przypadku przedłużających się działań

W przypadku przedłużających się działań, należy zapewnić dostęp do żywności, jak również zapewnić środki higieny osobistej.
VI.

Budżet zadania

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z I stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków
finansowych budżetu Gminy Walce
Sporządził:

M.Strączek / A.Gawinek
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