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DEKLARACJA NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA 

 

Zgodnie z treścią art. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 

dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi 

kluczowej oraz § 20 ust. 1 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, w 

Europejskim Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., ustanawia się, wdraża i eksploatuje, monitoruje i 

przegląda oraz utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz System 

Zarządzania Ciągłością Działania (dalej: „SZBI”) zapewniające poufność, dostępność i integralność 

informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i 

niezawodność oraz utrzymanie ciągłości realizacji kluczowych procesów i zadań. 

SZBI będący częścią całościowego systemu zarządzania w Szpitalu, oparty został na podejściu 

wynikającym z ryzyka i odnosi się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, 

utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania, tj. ochrony informacji 

w każdym zidentyfikowanym przez Szpital procesie jej przetwarzania oraz skutecznego zarządzania 

odtworzeniem kluczowych procesów na zdefiniowanym minimalnym akceptowalnym poziomie przed, 

w trakcie oraz po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.  

SZBI opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie Polskich Norm PN-

ISO/IEC 27001 oraz PN-EN ISO 22301, a ustanowienie zabezpieczeń, zarządzanie ryzkiem oraz 

audytowanie odbywa się na podstawie Polskich norm z rodziny ISO 27000. 

Najwyższe kierownictwo Szpitala deklaruje, w szczególności: 

1. zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do utrzymania, rozwoju i ciągłego 

doskonalenia SZBI, 

2. zaangażowanie w odniesieniu do ustanowionego SZBI, w tym w kompleksową ochronę 

informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie oraz utrzymanie ciągłości działania 

Szpitala; 

3. promowanie ciągłego doskonalenia ustanowionego SZBI; 

4. kierowanie i aktywne wspieranie osób przyczyniających się do osiągnięcia skuteczności SZBI 

oraz stałe podnoszenie świadomości personelu Szpitala w zakresie bezpieczeństwa informacji 

i ciągłości działania. 
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