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Ośrodku Pomocy Społecznej
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PLANY AWARYJNE
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Plan awaryjny odtworzenia systemu informatycznego po awarii krytycznej
1.

2.

Zasady postępowania przy odtworzeniu systemu informatycznego w lokalizacji
podstawowej (P.O.W. 2 lub lokalizacje terenowe):
1) w przypadku stwierdzenia krytycznej awarii serwera, osoba upoważniona – Administrator
Systemu Informatycznego (ASI) przygotowuje serwer zapasowy, konfiguruje go, odtwarza
wymagane dane z kopii zapasowej (zgodnie z Procedurą Odtwarzania Systemu);
2) po uruchomieniu serwera ASI udostępnia go użytkownikom poprzez podłączenie do sieci
i uruchomienie wszystkich usług;
3) przewidywany czas operacji uruchomienia serwera zapasowego – od 1 do 5 godzin.
Zasady postępowania przy odtworzeniu systemu informatycznego w lokalizacji zapasowej:
1) w przypadku zniszczenia miejsca serwerowni wraz z serwerem/serwerami, należy
zaplanowaną uprzednio lokalizację przeznaczyć na alternatywną serwerownię;
2) przygotowanie
serwerowni
wymaga:
zapewnienia
energii
elektrycznej,
łącz
telekomunikacyjnych oraz w miarę możliwości zasilania awaryjnego (UPS/agregat
prądotwórczy);
3) ASI jest odpowiedzialny za dostarczenie serwera zapasowego, jego konfigurację,
odtworzenie wymaganych danych z kopii zapasowych (zgodnie z Procedurą Odtwarzania
Systemu);
4) po uruchomieniu serwera ASI udostępnia go użytkownikom poprzez podłączenie do sieci
i uruchomienie wszystkich usług;
5) przewidywany czas operacji uruchomienia serwera zapasowego – od 1 do 3 dni.

Plan awaryjny na wypadek braku zasilania w sieci komputerowej
1. W razie awarii zasilania w sieci energetycznej następuje automatycznie przełączenie
na uprzednio przygotowane i podłączone zasilanie awaryjne UPS.
2. Sieć komputerowa podłączona jest do UPS wyposażonego w baterie wystarczające
na ok. 15 minut pracy przy pełnym obciążeniu.
3. Centrale telefoniczne podłączone są do zasilaczy UPS umożliwiających około 2 godzin pracy.
4. W przypadku dłuższej awarii sieci zasilającej ASI zobowiązany jest do powiadomienia
kierowników komórek organizacyjnych o niemożności pracy i szacowanym czasie przywrócenia
zasilania.
Plan awaryjny na wypadek utraty dostępu do sieci internet
1. W przypadku awarii wyjścia do sieci internet na łączach światłowodowych awarię zgłaszać
do Urzędu Miasta w Częstochowie, tel. 34 3707 587 – Marcin Gruszka lub 34 3707 596 –
Grzegorz Kalus.
2. W przypadku awarii wyjścia do sieci internet na łączu zapasowym (DSL) w lokalizacji P.O.W. 2 –
awarię zgłaszać na infolinię operatora.
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3.
4.

W razie awarii łącza podstawowego dla danej lokalizacji – należy dokonać uruchomienia
i przełączenia na łącze zapasowe.
W przypadku awarii łącza zapasowego lub w razie występowania takiej koniczności – należy
udostępnić łącze internetowe przy pomocy przenośnego routera i karty SIM mobilnego dostępu
do sieci internet.

Plan awaryjny na wypadek utraty łączności telefonicznej
1. W przypadku awarii łącza telefonicznego – powiadomić Sekcję Informatyki lub Sekcję
Organizacyjną o konieczności zgłoszenia awarii poprzez infolinię Operatora lub Opiekuna Klienta.
2. W przypadku, gdy usunięcie awarii potrwa powyżej 12 godzin – rozważyć uruchomienie
komunikacji zastępczej przy użyciu telefonii komórkowej.

Procedura odtwarzania systemu
1. Kopie bezpieczeństwa baz danych i systemów informatycznych są wykonywane w oparciu
o założenia opisane w dokumencie Plan archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych (załącznik
26).
2. Administrator Systemu Informatycznego ustala faktyczny stan systemu oraz konieczne
do wykonania czynności związane z instalacją wymaganego oprogramowania, jego aktualizacji
oraz odtworzenia na nim kopii zarchiwizowanych danych.
3. ASI wykonuje wszystkie czynności składające się na odtworzenie w pełni sprawnego systemu
informatycznego.
4. Po wykonaniu opisanych powyżej czynności ASI dokonuje logowania i sprawdzenia poprawności
działania systemu.
5. W przypadku zakończonego rezultatem pozytywnym testu – ASI udostępnia system
użytkownikom. W przypadku negatywnego wyniku testu – ponownie wykonuje czynności opisane
w punktach: 2-5.

Plan ciągłości działania na wypadek pożaru
1.

Zgłaszanie incydentu i działania awaryjne

Należy stosować przepisy odpowiedniej dla danego budynku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2.

Przywrócenie działania tymczasowego / naprawa z wykorzystaniem tymczasowych metod:
1) jeśli zniszczeniu uległa infrastruktura IT a w szczególności serwer – przejść do realizacji
procedury Plan awaryjny odtworzenie systemu informatycznego;
2) jeśli zniszczeniu uległy media, uruchomić ich ponowną dostawę (energia, internet,
telekomunikacja) Plan awaryjny na wypadek braku zasilania lub Plan awaryjny
na wypadek utraty dostępu do sieci internet/Plan awaryjny na wypadek utraty
łączności telefonicznej;
3) jeśli zniszczeniu uległy pomieszczenia - zorganizować tymczasową lokalizację dla danej
komórki organizacyjnej. Przeprowadzka do wyznaczonych lokalizacji i pomieszczeń odpowiedzialny: kierownik Sekcji Organizacyjnej;
4) podanie informacji do prasy i wszystkich instytucji zainteresowanych o ewentualnych
zmianach w adresie lokalizacji i procedurach operacyjnych – osoba odpowiedzialna
za komunikację z mediami.

3.

Wznowienie działalności:
1) podjęcie działań mających na celu likwidację szkód odniesionych w wyniku pożaru. Remont
lub poszukiwanie nowego budynku, przeniesienie się do nowej siedziby - odpowiedzialny:
kierownik Sekcji Organizacyjnej;
2) wypłata odszkodowania: kontakt z Firmą ubezpieczeniową - odpowiedzialny: kierownik
Sekcji Organizacyjnej;
3) sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń p-poż;
4) powiadomienie poprzez mass media instytucji i zainteresowanych osób o wznowieniu
funkcjonowania komórki organizacyjnej dotkniętej pożarem;
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5)
6)
7)

podjęcie działań (ew. dyscyplinarnych) w przypadku ujawnienia jako przyczyny pożaru –
działalności pracownika;
organizacja szkolenia w zakresie ochrony p-poż oraz zachowywania sie w trakcie pożaru;
co najmniej raz na dwa lata przeprowadzenie testów w zakresie pozorowanego pożaru
wraz z oceną zachowania koordynatora oraz pracowników.
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk
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