
ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz 
zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i  nauce  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi 
zmianami),  w  związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016. Nr 119.1) oraz rozporządzeniem 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., 
poz. 2247) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.  W Zasadach użytkowania systemu TETA EDU w Uniwersytecie Wrocławskim, 
stanowiących Załącznik Nr 10 do Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych 
w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej 
wprowadzonego zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
19 listopada 2019 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ Administratora merytorycznego systemu, wyznaczonego przez Rektora, 

odpowiedzialnego za: 
a/ funkcjonowanie, jakość, właściwe użycie i bezpieczeństwo informacji 

w systemie, 
b/ zatwierdzanie zmian dotyczących parametryzacji systemu, 
c/ zatwierdzanie propozycji dotyczących rozwoju systemu, 
d/ opracowanie strategii rozwoju systemu i stały nadzór nad jego 

rozwojem.”;  
 

2/ w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przed złożeniem wniosek zatwierdza Główny Księgowy lub Zastępca 
Głównego Księgowego.”; 

 
3/ Załącznik Nr 1 do Zasad otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi do 

spraw informatycznych. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R



Załącznik 
do zarządzenia Nr 127/2020 
z dnia 28 września 2020 r. 
 
Załącznik Nr 1 
do Zasad 

 
Wniosek o nadanie/zmianę/odebranie* uprawnień do systemów 

teleinformatycznych 
 

Nr wniosku (wypełnia DUI)  

Data wpłynięcia do DUI (wypełnia DUI)  

Data wypełnienia przez wnioskującego  

Imię, nazwisko   

Jednostka organizacyjna UWr   

Adres e-mail w domenie uwr.edu.pl  

Rodzaj zmiany*  Nadanie uprawnień 

 Zmiana uprawnień 

 Odebranie uprawnień 

Nazwa systemu informatycznego lub usługi TETA EDU 

Opis uprawnień  

Wpisać docelowe skuteczne uprawnienia w postaci 

nazwy profilu**  oraz odpowiedniej roli związanej z 

jednostką , magazynem bądź innym wyróżnikiem 

właściwym dla danego zakresu uprawnień **** 

 

 

 

 

 

Sposób zatrudnienia:   

• umowa o pracę na czas 

określony/nieokreślony *  

od /rrrr-mm-dd/   do /rrrr-mm-dd/  *** 

Proszę o nadanie uprawnień 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis Przełożonego) 

Wyrażam zgodę  

 

 

.................................................................... 

(data, podpis Głównego Księgowego lub z-cy Głównego 

Księgowego) 

Zrealizował 

 

.................................................................... 

(data, czytelny podpis Administratora Informatycznego Systemu) 

 

* niepotrzebne skreślić. 

** lista profili dostępowych znajduje się w załączniku nr 1. 

*** w przypadku umów na czas określony należy obowiązkowo podać datę zakończenia współpracy. 

**** w przypadku braku wiedzy w wyżej wymienionym temacie przed wypełnieniem wniosku należy 

skontaktować się z DUI poprzez https://pomoc.uwr.edu.pl  


