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Cel procedury
Celem procedury jest opisanie procesu tworzenia/modyfikacji/usuwania użytkownika w 
systemie Informatycznym Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Przedmiot procedury
Procedura dotyczy wszystkich działań wykonywanych w urzędzie, celem których jest 
umożliwienie lub uniemożliwienie użytkownikowi zalogowania się w systemie 
komputerowym, włącznie z oceną do jakiego oprogramowania i usług użytkownik powinien 
otrzymać dostęp oraz nadaniem uprawnień do poszczególnych składników oprogramowania. 
Uprawnienia te powinny być zgodne z zakresami obowiązków pracowników.

Zakres stosowania procedury
Procedura obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

Opis procesów

Proces ustalenia i nadania uprawnień do systemu i oprogramowania
1.1.1. Cel procesu.

Celem procesu jest ustalenie uprawnień do systemu, i oprogramowania Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz.

1.1.2.Zakres procesu.

Proces obejmuje swoim zakresem wszystkich nowo przyjętych pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz lub pracowników którzy takiego procesu jeszcze nie odbyli a 
wymagany jest dla nich dostęp do systemu teleinformatycznego.

1.1.3. Kompetencje i odpowiedzialność.

Bezpośredni przełożony  nowo zatrudnionego lub przenoszonego pracownika jest 
odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:

- wypełnienie teleinformatycznego wykazu uprawnień podległemu pracownikowi 
zgodnie z zał. nr 1

- przekazanie zał. nr 1 do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
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Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich jest odpowiedzialny i kompetentny w 
szczególności za:

- sprawdzenie i potwierdzenie zgodności merytorycznej zakresu uprawnień z 
zakresem obowiązków pracownika na zał. nr 1,

- przekazanie zał. nr 1 do Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

Wydział Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego jest odpowiedzialny i 
kompetentny w szczególności za:

- stworzenie użytkownika i nadanie uprawnień w systemie Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz zgodnie z otrzymanymi załącznikami,

- przydzielenie pracownikowi stacji klienckiej,

- właściwe zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania na stacji klienckiej.

- udzielania pomocy merytorycznej innym wydziałom podczas tworzenia nowych 
teleinformatycznych wykazów uprawnień.

- prowadzenie ewidencji teleinformatycznych wykazów uprawnień.1.2.Proces modyfikacji uprawnień do systemu i oprogramowania1.2.1. Cel procesu.Celem procesu jest zmodyfikowanie uprawnień do systemu i oprogramowania Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.1.2.2. Zakres procesu.Proces obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników którym nadano wcześniej uprawnienia Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
1.2.3.Kompetencje i odpowiedzialność.Bezpośredni przełożony  pracownika dla którego konieczne jest zmodyfikowanie uprawnień jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:
- poprawne wypełnienie druku modyfikowanie teleinformatycznego wykazu uprawnień dla podległych pracowników zgodnie z zał. nr 2,
- przekazanie zał. nr 2 do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:
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- sprawdzenie i potwierdzenie zgodności merytorycznej zakresu uprawnień z zakresem obowiązków pracownika na zał. nr 2,
- przekazanie zał.  2 do Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania KryzysowegoWydział Informatyki i Telekomunikacji jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:
- zmodyfikowanie uprawnień użytkownika w systemie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu zgodnie z otrzymanym załącznikiem.
- zmianę konfiguracji oprogramowania na stacji klienckiej przydzielonej danemu pracownikowi.
- prowadzenie ewidencji teleinformatycznych wykazów uprawnień z aktualnymi modyfikacjami.

1.3.Proces usunięcia użytkownika z systemu.1.3.1. Cel procesu.Celem procesu jest usunięcie użytkownika z systemu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.1.3.2. Zakres procesu.Proces obejmuje swoim zakresem wszystkich zwalnianych lub odsuniętych od wykonywania pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.1.3.3. Kompetencje i odpowiedzialność.Bezpośredni przełożony  usuwanego pracownika jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:
- wypełnienie wniosku na usunięcie użytkownika z systemu łącznie ze wskazaniem co należy zrobić z danymi użytkownika – zał. nr 3
- przekazanie zał. nr 3 do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególności za:
- potwierdzenie zgodności merytorycznej wniosku o usunięcie użytkownika z systemu ze stanem faktycznym (wypowiedzenie umowy o pracę) na zał. nr 3,
- przekazanie zał. nr 3 do Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego. str. 5



Wydział Informatyki i Telekomunikacji jest odpowiedzialny i kompetentny w szczególdności za:
- usunięcie użytkownika z systemu zgodnie z otrzymanym załącznikiem oraz zarchiwizowanie danych wskazanych w załączniku nr 3
- prowadzenie ewidencji wniosków o usunięcie użytkownika z systemu.

Załączniki
1.4. Teleinformatyczny wykaz uprawnień pracownika – zał. nr 1
1.5. Wniosek o modyfikacje w teleinformatycznym wykazie uprawnień – zał. nr 21.6.Wniosek o usunięcie użytkownika z systemu teleinformatycznego – zał. nr 3
1.7. Schemat procesu nadania uprawnień w systemie teleinformatycznym – zał. nr 4
1.8. Schemat  procesu  modyfikacji  uprawnień  w  teleinformatycznym  wykazie uprawnień” – zał. nr 5
1.9. Schemat procesu usunięcia użytkownika z systemu teleinformatycznego – zał.  nr 6
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