
 
 

  

Zarządzenie nr 82/2013/2014 
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 
 
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów 
Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 
235 z późn. zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2012 r. poz.526)  
 

zarządzam, 
 
co następuje: 

§ 1 
 
 

1. Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Polityka Bezpieczeństwa określa podstawowe zasady dostępu do danych w systemach 
informatycznych, zasady postępowania, stosowane środki techniczne i organizacyjne 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w systemach informatycznych. 

3. Polityka Bezpieczeństwa w szczególności zawiera wykaz systemów informatycznych 
wykorzystywanych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Regulamin 
funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego oraz reguły postępowania w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa 
systemu informatycznego. 

 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 
 
 
 
 



 
 

  

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 82/2013/2014 

Rektora UKW 
z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 
POLITYKA BEZPIECZE ŃSTWA 

UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
W UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Polityka bezpieczeństwa użytkowania systemów informatycznych w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwana dalej Polityką, jest dokumentem 
określającym podstawowe zasady dostępu do danych w systemach informatycznych, 
zasady postępowania, stosowane środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa w systemach informatycznych. 

2. Polityka ma zastosowanie dla wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych 
w UKW, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki. 

3. Dla każdego systemu informatycznego wymienionego w załączniku Nr 1, Prorektor 
sprawujący nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu wyznacza osobę nadzorującą  
merytorycznie system.  

4. Systemy wymienione w załączniku Nr 1, wykorzystywane przez pracowników, 
studentów oraz osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych, 
przeznaczone są wyłącznie do użytku służbowego lub użytku związanego z realizacją 
toku studiów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
przepisami. 

5. W przypadku uruchomienia nowego systemu informatycznego lub zakończenia 
eksploatacji dotychczas wykorzystywanego systemu, załącznik Nr 1 jest odpowiednio 
aktualizowany przez jednostkę odpowiadającą za informatyzację Uniwersytetu, po 
uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez właściwego prorektora sprawującego nadzór 
nad informatyzacją Uniwersytetu. 

6. Dla każdego z ujętych w załączniku Nr 1 systemów opracowana może zostać odrębna, 
szczegółowa polityka bezpieczeństwa, zawierająca zbiór zasad i procedur specyficznych 
dla określonego systemu. 

7. Szczegółowa polityka bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 6 musi zostać 
skonsultowana z jednostką odpowiadającą za informatyzację Uniwersytetu i przez nią 
zaakceptowana, a następnie zatwierdzona przez właściwego prorektora sprawującego 
nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. 

8. W Uniwersytecie obowiązuje regulamin pracy w sieci informatycznej: Regulamin 
funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej - USK-UKW, stanowiący załącznik 
Nr 2 do niniejszej Polityki. 

9. Zmiany w szczegółowych politykach bezpieczeństwa oraz w regulaminach pracy w sieci 
zatwierdza właściwy prorektor sprawujący nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. 
 
 



 
 

  

 
§ 2 

Nadawanie uprawnień do systemów informatycznych 
 
1. Dla każdego systemu informatycznego wymienionego w załączniku Nr 1 do niniejszej 

Polityki, kierownik jednostki odpowiadającej za informatyzację Uniwersytetu wyznacza 
co najmniej jednego administratora systemu, posiadającego uprawnienia do zarządzania 
systemem lub jego częścią. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administratora systemu wyznaczyć może 
odpowiedni prorektor sprawujący nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. 

3. Przed rozpoczęciem pracy w systemie informatycznym, nowy użytkownik zobowiązany 
jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej Polityce oraz w 
szczegółowej polityce bezpieczeństwa systemu, jeśli taka dla systemu została 
opracowana. 

4. Dostęp użytkownika do pracy w systemie informatycznym przyznawany jest przez osobę 
nadzorującą merytorycznie ten system. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przyznaniu dostępu podjąć może 
prorektor sprawujący nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. 

6. Przyznanie uprawnień w systemie informatycznym polega na wprowadzeniu do systemu 
przez jego administratora (lub osobę posiadającą do tego uprawnienia) dla użytkownika 
unikatowego identyfikatora, hasła lub certyfikatu (jeśli są stosowane w systemie jako 
metody zabezpieczenia) oraz ustanowienia zakresu dostępnych danych i operacji. 

7. W przypadku systemów umożliwiających automatyczne zakładanie kont przez 
użytkowników (np. systemy rekrutacji kandydatów na studia) dopuszcza się 
automatyczne nadanie uprawnień użytkownikowi według obowiązującego w tym 
systemie schematu zaakceptowanego przez kierownika jednostki odpowiadającej za 
informatyzację Uniwersytetu. 

8. Praca użytkowników rejestrowana jest za pomocą mechanizmów dostępnych w tych 
systemach lub innych mechanizmów (np. poprzez gromadzenie zdarzeń z pracy sieci), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 3 

Stosowane metody i środki uwierzytelniania użytkownika oraz procedury związane z ich 
zarządzaniem i użytkowaniem 

 
1. Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu informatycznego wyłącznie poprzez podanie 

własnego identyfikatora i hasła lub certyfikatu, chyba że system informatyczny wymaga 
dodatkowych lub alternatywnych dla hasła lub certyfikatu metod uwierzytelnienia, po 
uprzednim uwierzytelnieniu użytkownika w sieci (jeżeli takie uwierzytelnienie jest 
wymagane - wyjątek stanowią miejsca, w których stosowana jest polityka otwartego 
dostępu do sieci, gdzie dopuszczalne jest podłączenie do sieci urządzenia końcowego 
przez osoby inne niż administrator sieci, czy osoba przez niego wyznaczona). 

2. Identyfikator jest w sposób jednoznaczny przypisany użytkownikowi. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane w systemie informatycznym przy 
użyciu swojego identyfikatora. 



 
 

  

3. Identyfikator musi być unikatowy w danym systemie i jednoznacznie identyfikować w 
nim użytkownika. 

4. Hasło (jeżeli jest wymagane) nie powinno się składać z kombinacji znaków mogących 
ułatwić jego identyfikację lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, 
nazwisko użytkownika). 

5. Hasło nie może być zapisane w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych i należy je 
zachować w tajemnicy, również po upływie jego ważności. 

6. Użytkownik nie może udostępniać innym osobom (w tym również administratorom 
systemów lub swoim przełożonym) swojego identyfikatora, hasła oraz innych elementów 
niezbędnych dla uwierzytelnienia (jeżeli występują). 

7. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że w posiadanie hasła mogła wejść osoba 
nieupoważniona, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło oraz 
powiadomić niezwłocznie o tym fakcie administratora systemu. Dopuszcza się 
powiadomienia: telefoniczne, pocztą elektroniczną oraz na piśmie. Adresy kontaktowe 
znajdują się na stronie WWW: http://di.ukw.edu.pl/ . 

8. W przypadku utraty innych elementów niezbędnych dla uwierzytelnienia (jeżeli 
występują), np. karty z certyfikatem, użytkownik zobowiązany jest powiadomić 
niezwłocznie o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz odpowiedniego 
administratora systemu. 

 
§ 4 

Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy przez użytkowników systemu 
informatycznego 

 
1. Użytkownik rozpoczynając pracę w systemie informatycznym loguje się do niego 

podając swój identyfikator oraz hasło dostępu do systemu (jeżeli jest wymagane) lub 
stosując, jeżeli występują, inne metody uwierzytelnienia. 

2. Dostęp do pracy z systemem informatycznym możliwy jest jedynie po dokonaniu 
uwierzytelnienia użytkownika. 

3. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy użytkownik musi wylogować się z 
sytemu informatycznego lub jeśli szczegółowa polityka bezpieczeństwa systemu 
przewiduje inaczej, postępować zgodnie z jej zapisami. 

4. Kończąc pracę w systemie informatycznym użytkownik zobowiązany jest: 
1) wylogować się z systemu informatycznego; 
2) złożyć w miejscu zabezpieczonym zamkiem z kluczem inne elementy niezbędne 

dla uwierzytelnienia użytkownika w systemie (jeżeli występują), np. kartę z 
certyfikatem. 

 
§ 5 

Zabezpieczenia systemów informatycznych, tworzenie kopii zapasowych systemów 
informatycznych oraz danych w nich przetwarzanych 

 
1. Serwery systemów informatycznych muszą być zabezpieczone odpowiednimi 

urządzeniami (np.: zasilaczami awaryjnymi – UPS, agregatami prądotwórczymi) przed 
nieprzewidzianymi awariami zasilania. 



 
 

  

2. Stosowane urządzenia, o których mowa w niniejszym rozdziale muszą być poddawane 
okresowym przeglądom, a ich stan musi zapewniać ciągłość pracy infrastruktury 
informatycznej. 

3. Systemy informatyczne oraz dane w nich przetwarzane podlegają zabezpieczeniu poprzez 
tworzenie kopii zapasowych. 

4. Za tworzenie kopii zapasowych oraz zdefiniowanie szczegółowej polityki archiwizacji 
danych cyfrowych odpowiedzialny jest administrator systemu lub inna osoba przez niego 
wyznaczona. 

 
§ 6 

Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego oraz jednostek końcowych przed 
działaniem złośliwego kodu 

 
1. Za ochronę systemu informatycznego przed złośliwym kodem (np.: wirusami 

komputerowymi, końmi trojańskimi, oprogramowaniem szpiegującym, kradnącym dane 
lub hasła dostępu) odpowiada administrator systemu. 

2. Za ochronę jednostki końcowej przed złośliwym kodem odpowiada użytkownik, chyba 
że szczegółowa polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego przewiduje inaczej. 

3. W przypadku stwierdzenia pojawienia się na jednostce końcowej złośliwego kodu, 
użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania jakichkolwiek czynności w 
systemie informatycznym i niezwłocznego powiadomienia administratora systemu. 
Dopuszcza się powiadomienia: telefoniczne, pocztą elektroniczną oraz na piśmie. Adresy 
kontaktowe znajdują się na stronie WWW: http://di.ukw.edu.pl/.. 

4. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek zewnętrznych nośników danych (np.: 
pendrive, płyt CD-ROM/DVD-ROM, kart typu flash) w systemach informatycznych, 
których szczegółowa polityka bezpieczeństwa zabrania ich używania. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z  zewnętrznych nośników danych określa szczegółowa 
polityka bezpieczeństwa dla danego systemu informatycznego. 

6. Zabronione jest użytkowanie zewnętrznych nośników danych w urządzeniach należących 
do UKW (lub pracujących w USK-UKW) bez ich wcześniejszego sprawdzenia za 
pomocą oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym kodem. 

7. Zabronione jest bez odpowiedniego upoważnienia użytkowanie poza Uniwersytetem 
Kazimierza Wielkiego zewnętrznych nośników danych zawierających dane wrażliwe, 
których administratorem lub właścicielem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 
Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane, których niekontrolowane udostępnienie jest 
sprzeczne z interesem Uniwersytetu.  

8. Upoważnienie, o którym mowa jest w ust. 7 nadaje bezpośredni przełożony osoby, której 
upoważnienie dotyczy lub w przypadku osoby świadczącej usługi w ramach umowy 
cywilnoprawnej zleceniodawca lub osoba sprawująca merytoryczny nadzór nad 
prawidłowym wykonaniem tej umowy.  Upoważnienie to musi zawierać klauzulę 
o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych informacji. 

9. Niedozwolone jest wyłączanie, blokowanie i odinstalowywanie programów 
zabezpieczających komputer przed złośliwym kodem oraz nieautoryzowanym dostępem 
z zewnątrz (np.: skanerów, programów antywirusowych, zapór firewall). 

 
 



 
 

  

 
§ 7 

Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego 
 
1. Każdy użytkownik systemu informatycznego, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie 

zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie administratora systemu informatycznego lub swojego 
przełożonego, a ten do poinformowania administratora systemu informatycznego. 
Dopuszcza się powiadomienia: telefoniczne, pocztą elektroniczną oraz na piśmie. Adresy 
kontaktowe znajdują się na stronie WWW: http://di.ukw.edu.pl/ . 

2. Administrator systemu informatycznego, który stwierdził lub uzyskał informację 
wskazującą na możliwość naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego 
zobowiązany jest do niezwłocznego: 

1) sporządzenia zgłoszenia naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu 
informatycznego (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 4 do Polityki) 
poprzez wskazanie w nim wszelkich informacji związanych z danym zdarzeniem, 
a w szczególności dokładnego czasu uzyskania informacji o możliwości naruszeniu 
zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego lub samodzielnym wykryciu tego 
faktu; 

2) zabezpieczenia dziennika zdarzeń (logów); 
3) poinformowania o zdarzeniu administratorów innych powiązanych systemów 

informatycznych oraz kierownika jednostki odpowiadającej za informatyzację 
Uniwersytetu i przekazania mu zgłoszenia naruszenia zasad bezpieczeństwa 
systemu informatycznego wymienionego w ust. 1; 

4) jeżeli zasoby systemu na to pozwalają, wygenerowania i wydrukowania wszystkich 
dokumentów i raportów, które mogą pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności 
zdarzenia; 

5) przystąpienia do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, w tym do 
określenia skali ewentualnych zniszczeń, metody dostępu osoby niepowołanej do 
danych lub innych istotnych informacji; 

6) podjęcia odpowiednich kroków w celu powstrzymania lub ograniczenia dostępu 
osoby niepowołanej, zminimalizowania szkód i zabezpieczenia przed usunięciem 
śladów naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, takich jak: 

a) odłączenie urządzeń i segmentów sieci, które mogły umożliwi ć dostęp do 
systemu informatycznego osobie niepowołanej; 

b) wylogowanie użytkownika podejrzanego o naruszenie zasad bezpieczeństwa 
systemu informatycznego; 

c) zmiana hasła użytkownika, poprzez którego uzyskano nielegalny dostęp, w 
celu uniknięcia ponownej próby uzyskania takiego dostępu; 

d) zablokowanie konta użytkownika lub tożsamości; 
7) przeprowadzenia analizy stanu systemu informatycznego, w celu potwierdzenia lub 

wykluczenia faktu rzeczywistego naruszenia bezpieczeństwa systemu 
informatycznego; 

8) przywrócenia prawidłowego działania systemu, przy czym, jeżeli nastąpiło 
uszkodzenie systemu lub danych, odtworzenia ich z kopii zapasowej z 



 
 

  

zachowaniem wszelkich środków ostrożności mających na celu uniknięcie 
ponownego uzyskania dostępu przez osobę nieupoważnioną. 

3. Po przywróceniu prawidłowego stanu systemu informatycznego administrator musi 
przeprowadzić szczegółową analizę w celu określenia przyczyn naruszenia 
bezpieczeństwa systemu informatycznego lub podejrzenia takiego naruszenia, oraz 
przedsięwziąć kroki mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości. 

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia był nieumyślny błąd użytkownika systemu informatycznego, 
należy przeprowadzić ponowne szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa ustalonych 
dla systemu informatycznego. 

5. Jeżeli przyczyną zdarzenia było umyślne naruszenie zasad Polityki Bezpieczeństwa, 
należy natychmiast odsunąć użytkownika od pracy w systemie informatycznym, 
zablokować jego konto lub tożsamość oraz powiadomić odpowiednie władze 
Uniwersytetu. 

6. Jeżeli przyczyną zdarzenia było działanie złośliwego kodu, należy ustalić źródło jego 
pochodzenia oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne, 
wykluczające powtórzenie się podobnego zdarzenia w przyszłości. 

7. Kierownik jednostki odpowiadającej za informatyzację Uniwersytetu prowadzi rejestr 
zgłoszeń naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 
1. Sprzęt, oprogramowanie oraz systemy informatyczne będące własnością Uniwersytetu 

przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku służbowego. 
2. W przypadku konieczności wykorzystania w systemach informatycznych Uniwersytetu 

sprzętu lub oprogramowania niebędącego własnością Uniwersytetu, zgodę na to wydaje 
właściwy prorektor sprawujący nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu lub osoba przez 
niego upoważniona. 

3. Do przestrzegania zasad Polityki zobowiązani są wszyscy użytkownicy oraz 
administratorzy systemów informatycznych wymienionych w załączniku Nr 1. 

4. Użytkownicy systemów informatycznych wykorzystywanych w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej przepisów prawa.  

 
Lista załączników 

 
Załącznik Nr 1: Wykaz systemów informatycznych wykorzystywanych w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego. 
Załącznik Nr 2: Regulamin funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego. 
Załącznik Nr 3: Wzór protokołu zgłoszenia naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu 
informatycznego. 
 
 
 
 



 
 

  

Załącznik Nr 1 
do Polityki bezpieczeństwa 

użytkowania systemów informatycznych 
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
 
 

WYKAZ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH 
W UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO  

 
 

 

Lp.  System  Obszar merytoryczny  

1. System poczty oraz pracy grupowej dla pracowników UKW Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

2. System poczty dla studentów UKW Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

3. System nadzoru projektów IT oraz obsługi użytkowników w ramach 
usługi Service Desk 

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

4. System Zarządzania Tożsamością i dostępem do usług Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

5. System LdapBook Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

6. System obsługi rekrutacji kandydatów na studia Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

7. Portal - serwis informacyjny UKW wraz podsystemami Rektor 

8. UL-Uniwersyteckie Lektoraty Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

9. System USOS Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

10. System USOSweb Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

11. System Simple.ERP Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 



 
 

  

12. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

13. Kb(net) off-line - VideoTel Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

14. System Horizon Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

15. System Ankieter Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

16. Archiwum Prac Dyplomowych Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

17. System Rezerwacji Sal Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

18. System Planista Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

19. Systemy kont www dla pracowników i studentów UKW Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

20. Systemy baz danych dla pracowników i studentów UKW Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

21. Systemy środowisk wirtualnych Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

22. System Expertus Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

23. System DSpace Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

24. Systemy bezpiecznego dostępu do zasobów - VPN Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Załącznik Nr 2 
do Polityki bezpieczeństwa 

użytkowania systemów informatycznych 
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 
 
 

Regulamin funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) zasięg działania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, zwanej dalej USK-UKW; 

2) podstawowe zasady korzystania z zasobów USK-UKW; 
3) sposób udostępniania usług świadczonych w ramach USK-UKW. 

2. USK-UKW zapewnia pracownikom i studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy oraz innym osobom do tego upoważnionym dostęp do elektronicznych 
usług świadczonych w obszarze tej sieci. 

3. USK-UKW zapewnia pracownikom i studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy oraz innym osobom do tego upoważnionym pełny lub ograniczony  dostęp 
do zasobów sieci Internet. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) sieci  – należy przez to rozumieć całość mediów transmisyjnych wraz z punktami 

wyjściowymi i wszystkimi urządzeniami aktywnymi oraz dedykowanym 
specjalistycznym oprogramowaniem, niezbędnymi do pracy tej sieci; 

2) sieci szkieletowej – należy przez to rozumieć centralną część sieci komputerowej, 
agregującą ruch z sieci lokalnych, w celu zapewnienia przesyłu danych cyfrowych 
z oraz do pozostałych wybranych sieci lokalnych, sieci funkcjonujących w ramach 
CPD lub sieci Internet. Sieć szkieletowa umożliwia również transmisję danych 
cyfrowych z sieci lokalnych do wszystkich lub wybranych usług elektronicznych 
świadczonych w Uniwersytecie; 

3) sieci lokalnej (sieci dostępowej) – komputerowej – należy przez to rozumieć zbiór 
urządzeń takich jak: stacje robocze, drukarki, połączone ze sobą w celu 
współdzielenia zasobów; 

4) Centrum Przetwarzania Danych (CPD) – należy przez to rozumieć logiczny zbiór 
serwerów i wszelkich niezbędnych do ich pracy urządzeń i komponentów 
sieciowych, świadczących usługi elektroniczne w ramach funkcjonowania 
Uniwersytetu. Centrum Przetwarzania Danych nadzorowane jest bezpośrednio 
przez jednostkę odpowiadającą za informatyzację Uniwersytetu; 

5) systemie/systemie informatycznym - należy przez to rozumieć logiczny zbiór 
komponentów oprogramowania i infrastruktury fizycznej (np. serwerów), w 
obszarze którego uruchomiona jest usługa, bądź grupa usług elektronicznych; 

6) serwerze – należy przez to rozumieć dedykowany do wykonywania określonych 
zadań komputer lub serwer wirtualny (maszynę wirtualną) z zainstalowanym 



 
 

  

systemem operacyjnym, w obszarze którego umożliwione jest świadczenie usług 
elektronicznych. Szczególną grupę stanowią serwery wirtualne, których sposób 
udostępniania w USK-UKW traktowane może być jako usługa; 

7) usłudze/usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć realizowaną 
programistycznie usługę świadczoną w ramach działającego systemu 
informatycznego poprzez sieć telekomunikacyjną, w tym uczelnianą sieć 
komputerową (USK-UKW); 

8) administratorze USK-UKW – należy przez to rozumieć pracownika jednostki 
odpowiadającej za informatyzację Uniwersytetu zajmującego się centralnym 
zarządzaniem USK-UKW; administrator USK-UKW może równocześnie pełnić 
funkcję lokalnego administratora lub administratora usługi. Posiada on najwyższy 
zakres uprawnień związany z zarządzaniem pracą USK-UKW wraz z jej wszelkimi 
zasobami (w tym sieciami lokalnymi, systemami, usługami i kontrolą pracy 
użytkowników); 

9) lokalnym administratorze – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio 
uprawnioną przez administratora USK-UKW do zarządzania wyznaczoną częścią 
USK-UKW (w tym wszelkimi jej zasobami, takimi jak: serwery, czy usługi 
elektroniczne); administrator lokalny może sprawować bezpośredni nadzór nad 
administratorem usługi uruchomionej w tej sieci; 

10) administratorze usługi (lub systemu lub serwera) należy przez to rozumieć osobę 
powołaną na wniosek skierowany do administratora USK-UKW i bezpośrednio 
przez niego uprawnioną do zarządzania serwerem/grupą serwerów lub 
systemem/grupą systemów lub usługą/grupą usług; w przypadku zasobów sieci 
lokalnych funkcja lokalnego administratora może być połączona z funkcją 
administratora usługi; 

11) użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do korzystania  
z wybranych lub wszelkich zasobów USK-UKW. 

5. USK-UKW korzysta z infrastruktury Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
w Bydgoszczy „BYDMAN” i podlega przepisom zawartym w Regulaminie tej sieci. 

6. USK-UKW obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki/komórki wchodzące w skład 
struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz określone jednostki 
poza strukturą, niezależnie od ich lokalizacji. 

 
§ 2 

Zasoby techniczne i rozbudowa sieci w ramach USK-UKW 
 

1. Zasoby techniczne USK-UKW tworzą: sieci lokalne na terenie Uniwersytetu, serwery 
pracujące w tych sieciach oraz wszelkie aktywne urządzenia sieciowe, bez względu 
na źródło finansowania i formę własności. 

2. Urządzenia aktywne pracujące w sieci szkieletowej są zarządzane wyłącznie przez 
administratorów USK-UKW. Pozostałe sieci lokalne lub ich elementy mogą być 
zarządzane przez lokalnych administratorów w porozumieniu z administratorami USK-
UKW. 

3. Przyłączanie do USK-UKW wszelkich aktywnych urządzeń sieciowych, sieci lokalnych, 
serwerów lub modyfikacja tych sieci musi być pozytywnie zaopiniowane przez 



 
 

  

administratora USK-UKW lub osobę przez niego wyznaczoną (np. lokalnego 
administratora). 

4. Administratorzy USK-UKW nie ponoszą odpowiedzialności za awarie powstałe wskutek 
niekonsultowanych lub negatywnie zaopiniowanych zmian. 
 

§ 3 
Bezpieczeństwo USK-UKW 

 
1. Przełączniki, routery, urządzenia bezpieczeństwa muszą być chronione przed dostępem 

osób nieupoważnionych poprzez zamknięcie w pomieszczeniach z kontrolowanym 
dostępem lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych technicznych szafach. 

2. Dostęp do urządzeń, o których mowa w ust. 1 mają wyłącznie administratorzy USK-
UKW i osoby przez nich upoważnione. 

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być zasilane wyłącznie z wydzielonych 
obwodów sieci elektrycznej z indywidualnym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 
oraz zasilaczem bezprzerwowym. 

4. Elementy pasywne sieci szkieletowej (np.: okablowanie światłowodowe lub miedziane) 
muszą być chronione poprzez ich instalację w przeznaczonych do tego celu 
specjalistycznych technicznych traktach. 

5. Sieci komputerowe (fizyczne oraz logiczne) włączone do USK-UKW są w zależności od 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa, przypisane do jednej z kategorii: 

1) lokalne sieci otwarte z nieograniczonym dostępem do sieci Internet; 
2) lokalne sieci chronione z ograniczonym dostępem do sieci Internet; 
3) lokalne sieci zamknięte bez dostępu do sieci Internet; 
4) sieci funkcjonujące w ramach Centrum Przetwarzania Danych. 

6. W ramach lokalnych sieci otwartych nie mogą być świadczone żadne zewnętrzne usługi 
elektroniczne. 

7. Lokalne sieci otwarte, lokalne sieci chronione z ograniczonym dostępem do sieci Internet 
oraz lokalne sieci zamknięte mogą być tworzone na wniosek kierownika 
jednostki/komórki organizacyjnej UKW, pozytywnie zaopiniowany przez administratora 
USK-UKW i zatwierdzony przez właściwego prorektora sprawującego nadzór nad 
informatyzacją Uniwersytetu. 

8. Wnioskodawca określa imiennie lokalnego administratora, proponowany zakres jego 
kompetencji, liczbę stanowisk w sieci, jej zasięg terytorialny, zakres usług dostępnych 
wewnątrz sieci oraz dostęp do wymaganych usług zewnętrznych. Wniosek musi zawierać 
wskazania co do środków i metod ochrony. 

9. Styk lokalnej sieci otwartej lub chronionej z siecią publiczną jest monitorowany poprzez 
dedykowane do tego celu rozwiązania informatyczne. 

10. Za wewnętrzne bezpieczeństwo lokalnej sieci niezarządzanej przez jednostkę 
odpowiadającą za informatyzację Uniwersytetu odpowiada wyłącznie lokalny 
administrator tej sieci. 

11. Usługa uruchomiona w sieci USK-UKW, kontrolowana przez administratora usługi, musi 
mieć zdefiniowaną listę uruchomionych protokołów (włącznie z listą portów tcp/udp, 
jeżeli takowe są niezbędne do zapewnienia z nią komunikacji). 



 
 

  

12. Dostęp do usług musi być monitorowany oraz zapisywany w elektronicznym dzienniku 
zdarzeń. Za funkcjonowanie elektronicznego dziennika zdarzeń odpowiada administrator 
usługi. 

13. Każdy system pracujący w USK-UKW musi być wyposażony w zabezpieczenia 
przeciwdziałające nieuprawnionemu wykorzystaniu, a wszelkie próby 
nieautoryzowanego użycia muszą być zgłaszane administratorowi USK-UKW. 
 

§ 4 
Podstawowe usługi elektroniczne świadczone w ramach USK-UKW 

 i ogólne zasady ich wykonywania 
 

1. Użytkownicy USK-UKW posługują się kontem pocztowym: 
1) pracownicy UKW - na czas zatrudnienia, w domenie ukw.edu.pl; 
2) osoby świadczące usługi w ramach umów cywilnoprawnych - na czas realizacji 

umowy cywilnoprawnej w domenie ukw.edu.pl; 
3) studenci UKW - na czas trwania studiów, w domenie student.ukw.edu.pl; 
4) studenci innych uczelni uczestniczący w programach wymiany - na czas trwania 

wymiany, w domenie student.ukw.edu.pl; 
5) pracownicy innych uczelni uczestniczący w programach wymiany - na czas trwania 

wymiany, w domenie ukw.edu.pl. 
2. Prawo do posiadania konta na serwerze WWW mają: 

1) pracownicy UKW - na czas zatrudnienia, w domenie ukw.edu.pl; 
2) osoby świadczące usługi w ramach umów cywilnoprawnych - na czas realizacji 

umowy cywilnoprawnej w domenie ukw.edu.pl; 
3) studenci UKW - na czas trwania studiów, w domenie student.ukw.edu.pl; 
4) studenci innych uczelni uczestniczący w programach wymiany - na czas trwania 

wymiany, w domenie student.ukw.edu.pl; 
5) pracownicy innych uczelni uczestniczący w programach wymiany - na czas trwania 

wymiany, w domenie ukw.edu.pl. 
3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów USK-UKW do działalności 

komercyjnej bez zgody odpowiedniego prorektora do spraw informatyzacji Uniwersytetu 
oraz kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za promocję Uniwersytetu. 

4. Za działalność komercyjną rozumie się działania celowe przynoszące korzyści finansowe 
lub towarowe, wynikające z usług świadczonych za pomocą USK-UKW. 

5. Za działalność komercyjną nie uważa się umieszczania banerów reklamowych oraz 
wypełniania warunków umów sponsorskich. 

6. Użytkownik posiadający dostęp do usługi w zasobach USK-UKW umożliwiającej 
udostępnianie treści nie może: 

1) udostępniać treści naruszających obowiązujące prawo; 
2) umieszczać odnośników do stron zawierających treści naruszające obowiązujące 

prawo. 
7. Urządzenia elektroniczne korzystające z protokołu IP, niepełniące rolę serwerów (np.: 

komputery stacjonarne, komputery przenośne, tablety, smartfony) działające w USK-
UKW muszą być skonfigurowane w celu pobierania danych z usługi DHCP. 

8. Administrator USK-UKW lub administrator lokalny/administrator usługi określa grupy 
użytkowników, które mają prawo do korzystania z  zasobów sieci/usług. 



 
 

  

9. Niedopuszczalnym jest ustawianie i manipulowanie adresami IP bez zgody 
administratora USK-UKW lub lokalnego administratora. 

10. Usługi elektroniczne świadczone w ramach USK-UKW przez inne podmioty niż 
jednostka odpowiadająca za informatyzację Uniwersytetu, muszą spełniać następujące 
warunki: 

1) posiadać zgodę właściwego prorektora sprawującego nadzór nad informatyzacją 
Uniwersytetu na prowadzenie usługi; 

2) posiadać administratora usługi odpowiedzialnego za jakość wykonania, zgodność  
z obowiązującym prawem, stan i bezpieczeństwo usługi; 

3) być pozytywnie zaopiniowane przez administratora USK-UKW. 
11. Administratorzy usług, o których mowa ust. 6 zobowiązani są do: 

1) wykonywania zaleceń administratora USK-UKW związanych z bezpieczeństwem; 
2) monitorowania dostępu do usługi; 
3) informowania administratora USK-UKW o wszelkich próbach nieautoryzowanego 

dostępu do usługi. 
12. Administratorzy USK-UKW zastrzegają sobie prawo do prowadzenia okresowych 

kontroli jakości lub audytów wykonywania usługi bez uprzedniego informowania o tym 
administratora usługi. 

13. Administrator USK-UKW może przekazać raport z kontroli jakości lub audytu władzom 
Uniwersytetu. 

14. Właściwy administrator lub administrator USK-UKW może podjąć decyzję o 
natychmiastowym wyłączeniu lub zablokowaniu usługi w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez administratora usługi postanowień niniejszego 
Regulaminu; 

2) nieskuteczności administratora usługi w administrowaniu nią; 
3) cofnięcia zgody przez właściwego prorektora sprawującego nadzór 

nad informatyzacją Uniwersytetu na prowadzenie usługi. 
15. Właściwy administrator lub administrator USK-UKW może nałożyć na użytkownika 

ograniczenia w korzystaniu z usługi, m.in. takie jak: 
1) limit maksymalnej wielkości przestrzeni dyskowej; 
2) limit wielkości transferu danych cyfrowych; 
3) limit maksymalnej wielkości pojedynczej przesyłanej wiadomości; 
4) limit maksymalnej liczby odbiorców pojedynczej wiadomości; 
5) blokowanie wysyłania i odbierania wiadomości, którą system pocztowy rozpozna 

jako „zagrożonej wirusem”; 
6) blokadę usługi lub konta w przypadku potwierdzonych naruszeń Polityki 

Bezpieczeństwa, na wniosek władz Uniwersytetu lub na wniosek uprawnionych 
instytucji państwowych, w oparciu o właściwe przepisy prawa. 

16. Ograniczenia, o których mowa w ust. 15  mogą być nałożone przez administratora USK-
UKW bez podania użytkownikom przyczyny ich nałożenia. 

17. Wszelkie nieprawidłowe działania usługi zauważone przez użytkownika muszą być 
niezwłocznie zgłoszone administratorom USK-UKW. 

18. Administratorzy USK-UKW nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z działania 
usług, o których mowa w ust. 6, ani nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez 
nieprawidłowe działanie tych usługi. 



 
 

  

19. Szczegółowe informacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych bezpośrednio  
przez  jednostkę odpowiadającą za informatyzację Uniwersytetu znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.di.ukw.edu.pl/ .  

20. Szczegółowe informacje dotyczące usług elektronicznych i zasad ich wykonywania mogą 
być udzielane przez pracowników jednostki odpowiadającej za informatyzację 
Uniwersytetu lub pracowników innych jednostek/komórek wchodzących w skład 
struktury organizacyjnej UKW, upoważnionych przez właściwego prorektora 
sprawującego nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. 

 

§ 5 
Obowiązki i uprawnienia administratorów USK-UKW  

 
1. Administratorzy USK-UKW mają prawo do przetwarzania wszelkich danych cyfrowych 

w obrębie USK-UKW oraz mają uprawnienia związane z przekazywaniem tej 
kompetencji administratorom lokalnym lub administratorom usług w zakresie 
realizowanych przez nich zadań. 

2. Administratorzy USK-UKW zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych w toku wykonywania swoich obowiązków. 

3. Administratorzy USK-UKW mają obowiązek przekazania informacji, o których mowa w 
ust. 1 uprawnionym instytucjom państwowym (np.: policji, prokuraturze), w oparciu 
o właściwe przepisy prawa. 

4. Administratorzy USK-UKW nie ponoszą odpowiedzialności za: 
1) nieprawidłowe funkcjonowanie USK-UKW wynikające z przyczyn od nich 

niezależnych; 
2) bezpieczeństwo danych cyfrowych niezarządzanych przez administratorów USK-

UKW; 
3) szkody wynikłe na skutek zaniedbań ze strony użytkownika, lokalnego 

administratora lub administratora usługi; 
4) treści udostępniane w ramach usług świadczonych w USK-UKW; 
5) skutki wykorzystania materiałów pobranych z sieci Internet poprzez USK-UKW. 

5. Administratorzy USK-UKW mają prawo ingerować w zawartość usługi oraz w 
uprawnienia dostępu do usługi, gdy uzasadniają to przepisy prawa lub względy 
bezpieczeństwa USK-UKW. 

6. Administrator USK-UKW może stworzyć na piśmie odrębne przepisy określające pracę 
wybranych struktur USK-UKW, po uprzednim zaopiniowaniu przez kierownika 
jednostki odpowiedzialnej za informatyzację Uniwersytetu oraz zaakceptowaniu przez 
właściwego prorektora sprawującego nadzór nad informatyzacją Uniwersytetu. Przepisy 
te muszą być spójne z Polityką Bezpieczeństwa użytkowania systemów informatycznych 
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

7. Pracownicy jednostki odpowiedzialnej za informatyzację Uniwersytetu mają prawo 
korzystać z oprogramowania umożliwiającego zdalne wsparcie użytkowników USK-
UKW po uprzednim powiadomieniu użytkownika o tym fakcie.  

 
 
 
 



 
 

  

§ 6 
Obowiązki użytkowników USK-UKW  

 
1. Użytkownicy USK-UKW mają obowiązek: 

1) bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu; 
2) stosowania się do zaleceń administratorów USK-UKW, lokalnych administratorów 

oraz administratorów usług, które związane są z przepisami prawa,  wymogami 
bezpieczeństwa lub efektywnością eksploatacji systemów; 

3) dołożenia wszelkich starań, aby uniemożliwi ć osobom nieuprawnionym 
korzystanie z zasobów USK-UKW; 

4) informowania administratorów o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych 
w działaniu sieci, systemów i usług; 

5) zachować w tajemnicy informacje nieprzeznaczone do ich wiadomości, a których 
posiadaczami stali się w wyniku jakichkolwiek błędów lub pomyłek. 

2. Użytkownikom USK-UKW zakazuje się: 
1) podejmowania działań mających na celu, bądź mogących spowodować 

destabilizację pracy sieci komputerowej lub pracy innych użytkowników; 
2) korzystania z zasobów USK-UKW komputerów w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem lub poza uprawnieniami przyznanymi im przez administratorów; 
3) ingerencji w strukturę sieci USK-UKW, w tym podłączania jakichkolwiek 

urządzeń sieciowych bez zgody właściwego administratora. 
4) rozpowszechniania w sieci treści naruszających prawa własności intelektualnej 

osób trzecich; 
5) prowadzenia działań mających na celu deszyfrację haseł lub przechwytywanie 

danych cyfrowych przepływających przez sieć; 
6) prowadzenia działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub godzących w 

dobre imię Uniwersytetu. 
3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownicy mogą zostać pociągnięci 

do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
§ 7 

Przepisy końcowe 
 

Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w zakresie kompetencji 
służbowych przez administratorów USK-UKW, kierownika jednostki odpowiadającej za 
informatyzację Uniwersytetu lub właściwego prorektora sprawującego nadzór nad 
informatyzacją Uniwersytetu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

Załącznik Nr 3 
do Polityki bezpieczeństwa 

użytkowania systemów informatycznych 
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 
 
 

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA ZASAD BEZPIECZE ŃSTWA SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 

 

DO: kierownik Działu Informatyzacji  

OD: Nazwisko i imi ę Stanowisko  Komórka 
organizacyjna  

Telefon Podpis 

 
 

     
 

Data i czas 
zajścia/zgłoszenia 

incydentu: 

 

Opis incydentu: 
 
 

Jakie przeciwdziałania 
zostały podj ęte? 

 
 

Kto uczestniczył w 
incydencie? 

 
 

Kto został 
poinformowany o 

incydencie? 

 
 

 

Prosz ę podać równie ż poni ższe informacje: 
 

Lokalizacja stacji 
roboczej/serwera  

 

Nazwa stacji 
roboczej/serwera 

oraz adres IP 

Nazwisko 
użytkownika stacji 

roboczej/ 
administratora 

serwera 

Telefon 
użytkownika stacji 

roboczej/ 
administratora 

serwera 

Uwagi 

 
 
 

    

 
 

Informacje 
o sprz ęcie: 

 
Komputer Monitor Drukarka (podł ączona 

bezpośrednio) Inne 

Producent 
 

    

Nr 
seryjny 

    
 
 

 
Data i godzina przyj ęcia zgłoszenia  Nazwisko i podpis administratora systemu  

przyjmuj ącego zgłoszenie  

 
 

 


