
ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 lutego 2023 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  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),  w  związku z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (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 
(Dz. U. 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom 

systemu EGERIA w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

§ 2. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1, w zarządzeniu 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 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1/ w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14. Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom systemu EGERIA w 

Uniwersytecie Wrocławskim – Załącznik Nr 14”; 

2/ dodaje się Załącznik Nr 14 w brzmieniu Załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 23/2023 
z dnia 2 lutego 2023 r. 
 
Załącznik Nr 14 
do zarządzenia Nr 142/2019 
z dnia 19 listopada 2019 r. 

 
 

 
Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom systemu EGERIA 

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

§ 1 
W celu zapewnienia właściwej obsługi systemu informatycznego EGERIA, zwanego dalej 
systemem, ustanawia się w Uniwersytecie Wrocławskim: 

1/ Administratora merytorycznego systemu EGERIA, wyznaczanego przez 
Dyrektora Generalnego, 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 rozwojem 

systemu; 
2/ Administratorów informatycznych systemu EGERIA wyznaczanych przez 

Kierownika Działu Usług Informatycznych, odpowiedzialnych za zarządzanie 
użytkownikami, w tym: 

a/ nadawanie, na wniosek kierownika właściwej jednostki, 
użytkownikowi dostępu do systemu; 

b/ blokowanie użytkownikowi dostępu do systemu: 
− na wniosek kierownika właściwej jednostki, 
− niezwłocznie po wygaśnięciu uprawnień użytkownika do 

użytkowania systemu, 
c/ zmiana zestawu uprawnień w systemie w oparciu o treść wniosku o 

dostęp do systemu. 
b/ nadawanie użytkownikowi dostępu do różnych baz danych systemu: 

a/ domyślnie do bazy produkcyjnej, testowej i szkoleniowej, 
b/ do innych baz testowych na pisemny wniosek kierownika jednostki, 
c/ do baz archiwalnych na pisemny wniosek kierownika jednostki, 

c/ nadawanie/odbieranie użytkownikowi dostępu do raportu w systemie na 
podstawie zgłoszenia Administratora merytorycznego lub osoby przez niego 
wskazanej, 

d/ nadawanie/odbieranie użytkownikowi uprawnień do tworzenia raportów na 
pisemny wniosek Administratora merytorycznego lub osoby przez niego 
wskazanej, 

e/ kastomizacja sposobu pracy użytkownika w systemie (np. ograniczanie 
uprawnień użytkownika do pracy wyłącznie w trybie „odczyt”, przynależność 
do grup użytkowników, stosowanie filtrów lokalnych, nadawanie uprawnień 
do: operacji grupowych, do wglądu w pola definiowalne, do używania 
katalogów systemu plików, dostępu do struktury organizacyjnej), 

f/ obsługa zgłoszeń użytkowników zarejestrowanych w systemie helpdesk 
dostępnym pod adresem https://pomoc.uwr.edu.pl dotyczących problemów 
z dostępem oraz działaniem systemu EGERIA, 

g/ zgłaszanie do zewnętrznego dostawcy błędów w systemie i monitorowanie 
procesu ich usuwania, 

h/ zarządzanie procesem zmiany, w tym procesem instalacji poprawek, 
i/ testowanie zainstalowanych poprawek pod względem technicznym, 
j/ zarządzanie dostępem konsultantów firm zewnętrznych do poszczególnych 

instancji systemu, 

k/ nadzór nad procesem archiwizowania danych oraz kopiami bezpieczeństwa, 
w tym tworzeniem, kasowaniem i odtwarzaniem poszczególnych instancji 



systemu zgodnie z obowiązującą w tym obszarze polityką dla tego 
oprogramowania,  

l/ tworzenie mechanizmów i zarządzanie mechanizmami wymiany danych 
systemu z innymi aplikacjami używanymi w Uniwersytecie Wrocławskim 
(m.in. TETA EDU, USOS, TETA BI, Portal Pracowniczy, HUESCA, Omega-Psir, 
strona główna www UWr), 

m/ zarządzanie mechanizmami udostępniania danych z systemu EGERIA w 
Intranecie oraz Internecie, 

n/ zarządzanie środowiskiem sprzętowo-programowym systemu. 
 

§ 2 
1.  Dostęp do systemu EGERIA mogą posiadać: 

1/ pracownicy – w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im 
czynności służbowych; 

2/ dostawcy oprogramowania oraz wykonawcy usług z firm zewnętrznych – w 
zakresie koniecznym do realizowania usługi lub wykonania określonych 
czynności w systemie. 

2.  Dostęp nadawany jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

3.  Wniosek o dostęp: 
1/ w imieniu pracownika składa w systemie helpdesk dostępnym pod adresem 

https://pomoc.uwr.edu.pl kierownik jednostki organizacyjnej; 
2/ dla wykonawcy z firmy zewnętrznej składa w systemie helpdesk kierownik 

jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację  umowy z firmą 
zewnętrzną. 

4.  Uprawnienia użytkownika w systemie nadawane są poprzez przypisanie zestawu 
uprawnień. Lista zestawów uprawnień znajduje się w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

5.  Wniosek podlega zatwierdzeniu przez Administratora merytorycznego systemu oraz 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

§ 3 
Dla każdego użytkownika (pracownika lub pracownika firmy zewnętrznej) w systemie 
EGERIA tworzone jest indywidualne konto imienne. 
 

§ 4 
1. W systemie EGERIA przetwarzane są informacje dotyczące:  

1/ pracowników,  
2/ byłych pracowników,  
3/ osób wykonujących umowy cywilnoprawne,  
4/ kontrahentów;  

2. W systemie EGERIA przetwarzane są w szczególności dane: 

1/ identyfikacyjne,  
2/ adresowe, 
3/ o wykształceniu,   

4/ o przebiegu pracy,  
5/ o zakresie obowiązków,  
6/ o stawce wynagrodzenia,  
7/ o karach i nagrodach,  
8/ o stopniu niepełnosprawności,  
9/ o absencjach, 
10/ oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.   

3. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia wynikające z 
przeprowadzanych analiz ryzyka, wprowadza się wysoki poziom bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych w systemie. 

 
§ 5 

1.  Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 
Administratora informatycznego systemu o konieczności zablokowania dostępu, 
odebrania lub zmiany uprawnień użytkownika, będącego jego podwładnym. Zgłoszenia 



dokonuje składając wniosek w systemie helpdesk dostępnym pod adresem 
https://pomoc.uwr.edu.pl. 

2.  Administrator informatyczny blokuje dostęp konta w systemie EGERIA niezwłocznie: 
1/ po zakończeniu stosunku pracy z użytkownikiem systemu; 
2/ po otrzymaniu informacji o zmianie miejsca zatrudnienia użytkownika 

systemu; 
3/ po otrzymaniu informacji dotyczącej zagrożenia bezpieczeństwa danych 

zgromadzonych w systemie. 
3.  Zablokowanie konta może nastąpić także w przypadku nieużywania konta przez okres 

trzech miesięcy. Odblokowanie konta następuję w oparciu o procedurę, o której mowa 
w § 2 ust. 2 i ust. 3. 

 
§ 6 

Zobowiązuje się Administratora informatycznego systemu EGERIA do:  
1/ przeprowadzania nie rzadziej niż raz na 24 m-ce weryfikacji, czy zestaw 

przyznanych pracownikowi uprawnień jest odpowiedni dla zadań realizowanych 
przez pracownika (wynikających m.in. z karty stanowiska pracy); 

2/ przeprowadzenia powyższej weryfikacji dla wszystkich aktywnych kont 
użytkowników systemu w ciągu 30 dni od wejścia w życie niniejszego 
Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

 

Wniosek o nadanie/odebranie dostępu do systemów teleinformatycznych UWr 
(wzór wydruku elektronicznego wniosku - w miejscach wykropkowanych system podpowiada dozwolone opcje do wyboru) 

 

Nazwa systemu informatycznego lub usługi: 

 ……………………………….………………………… 
 
 Nr wniosku: ………………………………. 
 Data wypełnienia przez wnioskującego: ………………………………. 
 Rodzaj zmiany:
 ……………………………….…………………………
……. 
  (nadanie, odebranie dostępu do systemów) 

 
══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Użytkownik: 
 

………………………………. , ……………………………….………………………………. 
(imię i nazwisko)   (nazwa jednostka organizacyjna UWr) 

 
……………………………….………………………………. 

(e-mail służbowy: imię.nazwisko@uwr.edu.pl) 

 
 
Opis uprawnień: 

……………………………………………………………………..,   data OD — 
data DO 

         (nazwa zestawu uprawnień, roli, zakresu danych, bazy danych)          (zakres dat obowiązywania uprawnień) 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

(opis uprawnień specjalnych) 

 
══════════════════════════════════════════════════════════ 
Oświadczam, że pracownik został upoważniony do przetwarzania danych osobowych 
w zakresie adekwatnym do zadań, które ma wykonywać w systemie. 
 
Proszę o nadanie uprawnień 
 
.................................................................................. 
(data, podpis wnioskującego - przełożonego pracownika) 

 
 
Wyrażam zgodę 
 
..........................................................................      .................................................................... 

(data, podpis administratora merytorycznego systemu)           (data, podpis Inspektora Ochrony Danych Osobowych) 
 

 

Zrealizowano 
 
.................................................................................. 
(data, podpis administratora informatycznego systemu) 

 



 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

Lp. Symbol Nazwa zestawu uprawnień Jednostki stosujące Zestaw 

1 ZU_ANALIZY Planowanie i analizy finansowe Dział Planowania i Analiz Finansowych 

2 ZU_BHP BHP komplet Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
oraz Ochrony Przeciwpożarowej, 
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy 

3 ZU_GENRAP Dostęp do raportów Sekcja Prac Bibliograficzno-
Dokumentacyjnych 

4 ZU_GK_OBSERWATOR Główny Księgowy Obserwator Główny Księgowy, Zastępca Głównego 
Księgowego 

5 ZU_IT_X_ADMIN IT Administrowanie systemem Zespół Aplikacji Centralnych 

6 ZU_IT_X_ANALITYK IT Analizy Zespół Analityków IT 

7 ZU_IT_X_DEVELOPER IT Programowanie aplikacji 
pomocniczych 

Zespół Aplikacji Centralnych 

8 ZU_IT_X_OPERATOR IT Administrowanie pomocnicze 
systemem 

Dział Usług Informatycznych 

9 ZU_KADRY_1_KIER Sprawy pracownicze, zestaw 1 
kierownictwo 

Dział Spraw Pracowniczych 

10 ZU_KADRY_2_ZAT_I_PPK Sprawy pracownicze, zestaw 2 
zatrudnienia i PPK 

Dział Spraw Pracowniczych 

11 ZU_KADRY_3_ABS Sprawy pracownicze, zestaw 3 absencje Dział Spraw Pracowniczych 

12 ZU_KADRY_4_EWID Sprawy pracownicze, zestaw 4 
ewidencja pracowników 

Dział Spraw Pracowniczych 

13 ZU_KADRY_5_REKRUT Sprawy pracownicze, zestaw 5 
rekrutacja 

Sekcja Rekrutacji i Rozwoju 
Pracowników 

14 ZU_KAL_ABS Kalendarze i absencje Biblioteka Instytutu Filologii 
Angielskiej, Biblioteka Instytutu 
Filologii Germańskiej, Biblioteka 
Instytutu Filologii Polskiej, Biblioteka 
Instytutu Filologii Romańskiej, 
Biblioteka Instytutu Geografii i 
Rozwoju Regionalnego, Biblioteka 
Instytutu Historycznego 

15 ZU_KAL_ABS_BAD_LEK Kalendarze i absencje oraz badania 
lekarskie 

Dział Transportu 

16 ZU_KAL_ABS_STAZE Kalendarze i absencje oraz podgląd 
staży 

Dział Ochrony Mienia 

17 ZU_ODZIEZ_ROBOCZA Odzież robocza Dział Zakupów 

18 ZU_PKZP Obsługa Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej 

Sekcja ds. Obsługi Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej 

19 ZU_PLACE_1A_KIER Płace, zestaw 1A, kierownictwo Dział Płac 

20 ZU_PLACE_1B_OS Płace, zestaw 1B, płace osobowe Dział Płac 

21 ZU_PLACE_2A_WB Płace, zestaw 2A, wynagrodzenia 
bezosobowe 

Dział Wynagrodzeń Bezosobowych 

22 ZU_PLACE_2B_WB Płace, zestaw 2B, wynagrodzenia 
bezosobowe 

Dział Wynagrodzeń Bezosobowych 

23 ZU_PLACE_2C_WB Płace, zestaw 2C, wynagrodzenia 
bezosobowe 

Dział Wynagrodzeń Bezosobowych 

24 ZU_SPRAWY_SOC Obsługa spraw socjalnych Sekcja ds. Socjalnych  

25 ZU_STRUKTURA Obsługa struktury organizacyjnej Dział Organizacyjny 

26 ZU_WYPOS_GOSP_NIER Wyposażenie - gospodarka 
nieruchomościami 

Dział Gospodarki Nieruchomościami, 
Zespół do spraw Gospodarki 
Budynkami, Zespół do spraw 
Gospodarki Gruntami 

27 ZU_WYPOS_KAMP_GR Wyposażenie - obsługa Kampusu 
Grunwaldzkiego 

Dział Utrzymania Majątku 

28 ZU_WYPOS_OBS_GMACH_GL Wyposażenie - obsługa Gmachu 
Głównego 

Zespół ds. Obsługi Gmachu Głównego 

29 ZU_WYPOS_OBS_INW Wyposażenie - obsługa inwentaryzacji Dział Inwentaryzacji 



30 ZU_X_ADM_MER Administracja merytoryczna systemem 
EGERIA 

Dyrektor Generalny 

31 ZU_ZESP_FINANS_1 Zespół Finansowy, zestaw 1 Dział Finansowy 

32 ZU_ZESP_FINANS_2 Zespół Finansowy, zestaw 2 Dział Finansowy 

33 ZU_ZF_X_COMARCH Zewnętrzna firma: Konsultanci 
COMARCH 

Firma Comarch 

 

Zestaw uprawnień zawiera całość uprawnień użytkownika. Użytkownicy, którym przyznano 

ten sam zestaw uprawnień posiadają takie same szczegółowe uprawnienia. 

Zasady zmiany zawartości dowolnego zestawu uprawnień są opisane w „Procedurze 

zmiany zestawów uprawnień systemu Egeria”. 

 


