
 

 

Zasady Bezpieczeństwa Informacji w USK Wrocław. 
 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w Szpitalu 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w szpitalu ponoszą wszyscy 

pracownicy zgodnie z posiadanymi zakresami obowiązków. Każdy pracownik 

Szpitala, jak również stażyści, rezydenci, praktykanci, wolontariusze, studenci oraz 

inni współpracujący ze szpitalem, mają obowiązek zapoznać się z dokumentem 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji.  

Kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

informacji w swojej komórce organizacyjnej, a w szczególności za przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa przez podległy im personel oraz podejmowanie stosownych 

działań w razie wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa informacji. 

Jednocześnie o potrzebie ochrony informacji i obowiązkach pracownika z tego 

wynikających mówi art. 100 Kodeksu Pracy, a w szczególności § 2 pkt. 4 i 5: „4) dbać 

o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 5) przestrzegać 

tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. 

 

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji (zawarte w ww. Polityce) 

Poniższe uniwersalne zasady są podstawą dla stworzenia i utrzymania skutecznego 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: 

1) Zasada uprawnionego dostępu – każdy pracownik przeszedł szkolenie  

z zasad ochrony informacji oraz spełnia kryteria dopuszczenia do informacji. 

2) Zasada przywilejów koniecznych – każdy pracownik posiada prawa dostępu do 

informacji, ograniczone wyłącznie do tych, które są konieczne do wykonywania 

powierzonych mu zadań. 

3) Zasada wiedzy koniecznej – każdy pracownik posiada wiedzę o systemie, do 

którego ma dostęp, ograniczoną wyłącznie do zagadnień, które są konieczne do 

realizacji powierzonych mu obowiązków. 

4) Zasada usług koniecznych – udostępniane powinny być takie usługi, jakie są 

konieczne do realizacji zadań statutowych. 

5) Zasada asekuracji – każdy mechanizm zabezpieczający musi być ubezpieczony 

drugim, innym (podobnym). W przypadkach szczególnych może być stosowane 
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dodatkowe trzecie niezależne zabezpieczenie. 

6) Zasada świadomości zbiorowej – wszyscy pracownicy są świadomi konieczności 

ochrony zasobów informacyjnych i aktywnie uczestniczą w tym procesie. 

7) Zasada indywidualnej odpowiedzialności – za bezpieczeństwo poszczególnych 

elementów odpowiadają konkretne osoby. 

8) Zasada obecności koniecznej – prawo przebywania w określonych miejscach 

mają tylko osoby upoważnione. 

9) Zasada stałej gotowości – system jest przygotowany na wszelkie zagrożenia. 

Niedopuszczalne jest tymczasowe wyłączanie mechanizmów zabezpieczających. 

10) Zasada najsłabszego ogniwa – poziom bezpieczeństwa wyznacza najsłabszy 

(najmniej zabezpieczony) element. 

11) Zasada kompletności – skuteczne zabezpieczenie jest tylko wtedy, gdy stosuje 

się podejście kompleksowe, uwzględniając wszystkie stopnie i ogniwa ogólnie 

pojętego procesu przetwarzania informacji. 

12) Zasada ewolucji – każdy system musi ciągle dostosowywać mechanizmy 

wewnętrzne do zmieniających się warunków zewnętrznych. 

13) Zasada odpowiedniości – używane środki techniczne i organizacyjne muszą być 

adekwatne do sytuacji. 

14) Zasada świadomej konwersacji – nie zawsze i wszędzie trzeba mówić co się wie, 

ale zawsze i wszędzie trzeba wiedzieć co, gdzie i do kogo się mówi. 

15) Zasada segregacji zadań – zadania i uprawnienia powinny być tak podzielone, 

aby jedna osoba nie mogła zdobyć pełni władzy nad całym systemem. 

oraz  

 
16) Zasada prywatności kont w systemach – każdy pracownik i współpracownik 

Szpitala zobowiązany jest do pracy w systemach teleinformatycznych na 

przypisanych mu kontach jednoznacznie go identyfikujących i wyróżniających. 

17) Zasada poufności haseł i kodów dostępu – każdy pracownik i współpracownik 

Szpitala zobowiązany jest do zachowania poufności i nie przekazywania innym 

osobom udostępnionych mu haseł i kodów dostępu, w szczególności dotyczy to 

jego osobistych haseł dostępu do systemów teleinformatycznych i kodów dostępu 

do pomieszczeń. Indywidualnego hasła nie należy przekazywać ani 

przełożonemu, ani administratorom, a jeśli do tego doszło to należy je 

natychmiast zmienić. 

18) Zasada zamkniętego pomieszczenia – niedopuszczalne jest pozostawienie 
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niezabezpieczonego pomieszczenia służbowego, zarówno w godzinach pracy, jak 

i po jej zakończeniu, jeśli nie pozostaje w nim osoba upoważniona. Zasada nie 

dotyczy pomieszczeń ogólnie dostępnych. Na zakończenie dnia pracy, ostatnia 

wychodząca z pomieszczenia osoba, jest zobowiązana zamknąć wszystkie okna 

i drzwi oraz zabezpieczyć klucze do pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi 

zasadami nadzorowania kluczy.  

19) Zasada czystego biurka – należy unikać pozostawiania bez nadzoru dokumentów 

na biurku. Po godzinach pracy wszystkie dokumenty, ważne ze względu na 

interes Szpitala, muszą być przechowywane w zamkniętych szafach, szufladach 

itp.  

20) Zasada czystej tablicy – po zakończonym spotkaniu należy uprzątnąć wszystkie 

materiały oraz wyczyścić tablice (flipchart, wyłączyć prezentacje multimedialne 

itp.).  

21) Zasada czystego ekranu – każdy komputer musi mieć ustawiony, włączający się 

automatycznie wygaszacz ekranu. Dodatkowo przed pozostawieniem włączonego 

komputera bez opieki użytkownicy powinni zablokować go (włączając wygaszacz 

ekranu) lub w przypadku dłuższej nieobecności wylogować się z systemu.  

22) Zasada czystych drukarek – informacje drukowane powinny być zabierane 

z drukarek (szczególnie sieciowych) natychmiast po wydrukowaniu. W przypadku 

nieudanej próby wydrukowania użytkownik powinien skontaktować się z osobą 

odpowiedzialną za eksploatację urządzenia, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż 

wydruk zostanie wydrukowany bez nadzoru.  

23) Zasada czystego kosza – dokumenty papierowe i miękkie nośniki danych 

z wyjątkiem materiałów jawnych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych 

powinny być niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (w niszczarce, 

umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, itp.).  

24) Zasada odpowiedzialności za zasoby - każdy użytkownik odpowiada za 

udostępnione mu zasoby (komputery, oprogramowanie, systemy, konta, itp.). 

 

3. Ochrona danych osobowych. 

Szczególnym rodzajem Informacji przetwarzanej w szpitalu są dane osobowe 

(pacjentów, pracowników szpitala oraz innych osób fizycznych współpracujących ze 

szpitalem). W polskim ustawodawstwie, podstawowym aktem prawnym dotyczącym 

ochrony danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 
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sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Ustawa ma na celu przede 

wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być 

przetwarzane  przez różne podmioty, instytucje, organizacje.  

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz 

prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane 

w zbiorach danych. Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi 

danymi, które posiada organizacja. Wskazuje warunki przetwarzania danych, czyli co 

musi zrobić organizacja, aby można było powiedzieć, że legalnie, zgodnie z prawem, 

przetwarza te dane, a także określa prawa osób, których dane posiada. 

Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, 

szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którym te dane zostały powierzone, do 

dbania o ich bezpieczeństwo. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje 

organu do spraw ochrony danych osobowych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych (tzw. GIODO). 

Posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) 

szereg różnych obowiązków. Są to min.: 

 obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich 

osób trzecich), 

 obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, 

że mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy, komu i w jakim celu je 

przekazujemy itp.), 

 obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru 

prowadzonego przez GIODO). 

Posiadając dane osobowe różnych osób musimy je przede wszystkim chronić (dbać 

o ich bezpieczeństwo, aby nie dostały się w posiadanie innych osób i podmiotów, 

a także spełnić szereg innych obowiązków, które nakłada ustawa.  

Zgodnie z przedmiotową ustawą, do przetwarzania danych osobowych mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez 

Administratora Danych. 

W szpitalu, Administratorem Danych, który decyduje o celach i sposobach 

przetwarzania danych jest Dyrektor Szpitala. 

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą 

do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub 



 5 

pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden 

lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 

umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za 

umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 

kosztów, czasu lub działań. 


