
ZARZĄDZENIE NR 158/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 20 listopada 2017 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego  

i systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

 
Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się "Regulamin użytkowania systemów informatycznych Urzędu 

Miejskiego w Karczewie” zwany dalej "Regulaminem", który stanowi Załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.  Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie w do 

stosowania zasad określonych w "Regulaminie”. 

 

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 ZAŁĄCZNIK  

do ZARZĄDZENIA Nr 158/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA 

  z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

 

Regulamin użytkowania systemów informatycznych 

Urzędu Miejskiego w Karczewie 
 

Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego i systemów informatycznych. 

§ 1. 1. Sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny oraz oprogramowanie przekazane 

pracownikowi do użytkowania powinny być wykorzystywane tylko do realizacji zadań 

związanych bezpośrednio z wyznaczonym zakresem obowiązków. 

2.  Do realizacji zadań służbowych nie może być wykorzystywany sprzęt prywatny. 

3. Wszystkie hasła, kody PIN i karty elektroniczne, którymi posługuje się pracownik 

są wyłącznie do jego użytku. Nie jest dopuszczalne przekazywanie innym pracownikom lub 

osobom postronnym swoich kart, identyfikatorów oraz haseł i kodów PIN - jest to naruszenie 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji i zostanie zgłoszone jako incydent zgodnie zasadami 

zgłaszania incydentów. 

4. Zabronione jest korzystanie z nie swojego loginu, hasła lub karty 

mikroprocesorowej.  

5. Każdy użytkownik posiadający kartę mikroprocesorową, zobowiązany jest do 

zabierania karty mikroprocesorowej w przypadku opuszczenia stanowiska pracy. 

6. Nie jest dozwolone przechowywanie na dyskach lokalnych komputerów 

stacjonarnych informacji sklasyfikowanych jako „limitowane” oraz zawierających dane 

osobowe (w szczególności dane wrażliwe). Dane takie mogą być jedynie zapisywane na 

dyskach sieciowych. Dane przechowywane lokalnie w odróżnieniu od danych 

przechowywanych na serwerze nie podlegają archiwizacji. Za dane przechowywane lokalnie 

odpowiada użytkownik. 

 

§ 2. 1. Nie jest dopuszczalne wynoszenie z siedziby urzędu jakichkolwiek danych 

zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 

2. Zabrania się pracy z tymi danymi na urządzeniach lub nośnikach, które nie są 

własnością urzędu.  

3. W sytuacjach szczególnych za zgodą przełożonego pracownik  może użyć nośnika 

innego niż wymienionego w ust. 2. Wymaga to jednocześnie każdorazowo zgody 

informatyka.   

4. Zabrania się wnoszenia własnych nośników elektronicznych zawierających dane nie 

związane z pracą zawodową i przeglądanie takich nośników na komputerach służbowych. 

 

§ 3. 1. Zakazane jest samodzielne instalowanie na urządzeniach będących własnością 

urzędu jakiegokolwiek oprogramowania.  

2. Nie dopuszcza się modyfikacji konfiguracji systemów operacyjnych 

zainstalowanych na urządzeniach przekazanych do użytkowania pracownikowi. 

3. Lista dopuszczonego do użytkowania w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

oprogramowania publikowana jest na dysku U:\Dokumenty urzędowe\Lista programów. 

4. Systemy informatyczne dostępne są 60 min. przed i 60 min. po wyznaczonych 

godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

5. Konieczność pracy poza wyznaczonym czasem należy zgłosić informatykom przez 

system GLPI. 

6. Zabronione jest wykorzystywanie zainstalowanego oprogramowania do celów 

niezgodnych z obowiązującym prawem. 

 

 



 § 4. 1. Hasła użytkowników do systemów podlegają następującym zasadom: 

1) hasło składa się z minimum 8 znaków, przy czym musi zawierać wielkie i małe litery, 

oraz cyfry lub znaki specjalne; 

2) hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni; 

3) kolejne hasła muszą być różne; 

4) hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność; 

5) zabrania się udostępniania haseł innym osobom. 

2. Zabrania się tworzenia haseł na podstawie: 

1) cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.); 

2) sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx); 

3) identyfikatora użytkownika; 

4) innych haseł łatwych do odgadnięcia. 

 

§ 5. Zabrania się użytkownikom: 

1) omijania mechanizmów kontroli (np. używania serwerów proxy); 

2) testowania wdrożonych zabezpieczeń; 

3) skanowania urządzeń sieciowych, serwerów oraz stacji roboczych pod kątem badania 

świadczonych usług; 

4) wyłączania programów uruchamianych automatycznie przy starcie systemu; 

5) odinstalowania programów; 

6) przyłączania i użytkowania prywatnego sprzętu, w tym używania prywatnych nośników 

danych; 

7) podejmowania jakichkolwiek prób ingerencji w sprzęt komputerowy, poza czynnościami 

związanymi z codzienną eksploatacją; 

8) przechowywania na sprzęcie służbowym gier oraz plików multimedialnych np. filmów, 

obrazów, dźwięków nie związanych z zadaniami służbowymi; 

9) samodzielnego przenoszenia i podłączania sprzętu teleinformatycznego między 

stanowiskami pracy.  

 

§ 6. 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu, incydenty, problemy i awarie sprzętu 

komputerowego lub oprogramowania należy zgłaszać za pomocą systemy GLPI. 

2. Za pośrednictwem systemu GLPI powinny być również zgłaszane wnioski dotyczące: 

1) wdrażania nowych systemów i oprogramowania; 

2) potrzeb zakupu sprzętu informatycznego; 

3) nadawanie, modyfikacja oraz usunięcie uprawnień  w systemach informatycznych; 

4) tworzenia kont w systemach; 

5) zmiany konfiguracji sprzętu i oprogramowania; 

6) instalowania i aktualizacji oprogramowania; 

7) wymiany materiałów eksploatacyjnych; 

8) usunięcia awarii sprzętu; 

9) przekierowania poczty. 

 

§ 7. 1. Czynności wykonywane przez użytkowników systemów teleinformatycznych 

mogą być rejestrowane i archiwizowane.  

2. Ruch w sieci teleinformatycznej urzędu, generowany przez pracownika, może 

podlegać monitoringowi z automatycznym zapisem dostępu do stron WWW. 

3. Informacje statystyczne potwierdzające adresy sieciowe, czas dostępu do 

najczyściej odwiedzanych przez pracowników serwisów internetowych, gromadzenie plików 

oraz uruchamianie aplikacji mogą podlegać analizie i przekazaniu do kierowników komórek 

organizacyjnych. 

 

§ 8. 1. Należy zapewnić bezpieczeństwo fizyczne urządzeniom przekazanym do 

używania i chronić je przed kradzieżą, zagubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

W szczególności należy unikać pozostawiania przekazanych urządzeń bez opieki.  



2. Kradzieże, przypadki ujawnienia osobom nieuprawnionym istotnych danych, należy 

bezzwłocznie zgłaszać zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

§ 9. 1. Każdy pracownik opuszczający swoje stanowisko pracy jest zobowiązany 

do zablokowania komputera oraz stosowania zasady czystego biurka i ekranu. 

2.  Niedopuszczalne jest pozostawianie włączonych komputerów na noc i w czasie dni 

wolnych od pracy. Wyjątkiem od tej reguły są przypadki w których zgodę na tego typu 

działania wyrażą informatycy. 

 

§ 10. Zabrania się wykorzystywania gniazd elektrycznych sieci teleinformatycznej w 

celu zasilania innych urządzeń niż komputery i peryferia komputerowe. 

 

§ 11. Zasady postępowania w sytuacji pracy na urządzeniach mobilnych (laptopy, 

tablety) 

1)  hasło logowania do każdej aplikacji  musi być inne; 

2)  zabrania się przechowywania haseł przy sprzęcie (np. w torbie); 

3)  nie zaleca się korzystania z niezabezpieczonych i publicznych sieci bezprzewodowych; 

4) zabrania się logowania na konta w systemach informatycznych podczas korzystania z 

niezabezpieczonych lub publicznych sieci bezprzewodowych; 

5) zabrania się zapamiętywania haseł w przeglądarkach internetowych; 

6) zawsze wylogować się z serwisu WWW po zakończeniu korzystania z niego; 

7) regularnie (raz w miesiącu) przekazywać sprzęt do informatyków w celu aktualizacji 

oprogramowania. W przypadku braku możliwości osobistego przekazania sprzętu 

użytkownik musi powiadomić o tym fakcie informatyków urzędu lub swojego 

przełożonego. 

  

Zasady korzystania z poczty elektronicznej 
§ 12. 1. Korzystanie ze służbowych kont poczty elektronicznej dozwolone jest 

wyłącznie w celach służbowych.  

2. Zabronione jest przesyłanie informacji sklasyfikowanej jako „limitowana”, w tym 

danych osobowych w formie jawnej (niezaszyfrowanej). 

3. Korespondencja, którą przechowuje i dostarcza system pocztowy jest własnością 

Pracodawcy. Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu w korespondencję służbową 

pracownika. 

4. Pracodawca w celach dowodowych oraz bezpieczeństwa systemów ma prawo do 

kontroli skrzynek pocztowych użytkowników. O wynikach kontroli powinien być 

poinformowany użytkownik. 
 

§ 13. 1. Zakazane jest udostępnianie haseł do służbowych kont poczty elektronicznej 

innym osobom. 

2. Zabronione jest wysyłanie poczty z cudzego konta i udostępnianie konta innym 

osobom. 

3. W przypadku nieobecności pracownika na wniosek naczelnika poczta może zostać 

przekierowana na inne konto. 

4.. Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawują 

informatycy urzędu.  

5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzania własnej skrzynki poczty 

elektronicznej. 

6. Nie należy otwierać linków oraz załączników poczty elektronicznej ze źródeł 

niewiadomego pochodzenia. 

7. Nie zaleca się logowania do systemów poczty elektronicznej z komputerów 

dostępnych publicznie (np. kafejki internetowe). 

 



 

Zasady korzystania z Internetu 
 

§ 14. 1. Użytkownicy korzystają z dostępu do Internetu tylko w celach służbowych. 

2. Praca w sieci Internet nie może zagrażać bezpieczeństwu systemów 

informatycznych. 

3. Pracodawca może wprowadzić kategoryzację stron internetowych oraz zablokować 

dostęp do wybranych kategorii. 

4. Odblokowanie witryny internetowej może nastąpić na wniosek kierownika komórki 

organizacyjnej, za zgodą Burmistrza. 

5. Ruch wychodzący i przychodzący z sieci Internet jest filtrowany i rejestrowany. 

6. Zabronione jest korzystanie z wszelkich usług umożliwiających omijanie reguł 

filtrowania treści. 

 

§ 15. Zabrania się pracownikom korzystającym z Internetu następujących praktyk: 

1) wykorzystywania sieci Internet w sposób, który mógłby narazić Pracodawcę na utratę 

dobrego imienia 

2) przeglądania oraz ściągania materiałów o treściach pornograficznych lub prawnie 

zakazanych; 

3) uprawiania hazardu za pomocą Internetu; 

4) wyrażania osobistych opinii jako opinii placówki; 

5) wyrażania lub przesyłania nieprzyzwoitych uwag lub propozycji; 

6) ściągania programów komercyjnych z naruszeniem praw autorskich; 

7) pobierania oprogramowania (w tym w wersjach darmowych), nie związanego z 

wykonywanymi obowiązkami służbowymi 

8) ściągania programów lub plików elektronicznych bez odpowiedniej ochrony 

antywirusowej; 

9) podłączania sieci Internet do fizycznie odseparowanych sieci; 

10) umyślnego zakłócania normalnej pracy urządzeń dostępowych do Internetu; 

11) uczestniczenia w czynnościach, które powodują zator lub zakłócenia w pracy sieci 

komputerowej urzędu; 

12) innej działalności naruszającej dobre imię placówki. 

 

§ 16. Przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, pracownik zobowiązany 

jest do zachowania szczególnej ostrożności. Wszelkie wątpliwości (np. zmiana wyglądu 

strony) należy bezzwłocznie zgłaszać informatykom.  

 

 § 17. Nie przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkować 

wyciąganiem przez Burmistrza Karczewa kar przewidzianych w Regulaminie Pracy Urzędu 

Miejskiego w Karczewie oraz Kodeksie Pracy.   

 


