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DA.SO-021/Z-17/12 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 
 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 

z dnia 27 lutego 2012r. 

 

 

w sprawie zasad bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego 

w Białymstoku. 

 

 

§ 1 

 Wprowadza się instrukcję dotyczącą zasad bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 

J. Śniadeckiego w Białymstoku, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników Szpitala. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Dyrektor Szpitala 
 

Urszula Łapińska 
 

 

 

 

 



 

 

         Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/12 

 

INSTRUKCJA 

 

Zasady bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: 

 

1. Użytkownikom zabrania się wprowadzania zmian do oprogramowania oraz sprzętu 
informatycznego poprzez jego samodzielne konfigurowanie i wyposażanie. 

2. Użytkownikom zabrania się umożliwiania osobom nieuprawnionym uzyskiwania dostępu do 
stanowisk roboczych. 

3. Użytkownikom zabrania się umożliwiania dostępu do zasobów wewnętrznej sieci informatycznej 
Szpitala oraz sieci Internetowej osobom nieuprawnionym. 

4. Użytkownikom zabrania się samowolnego instalowania i używania programów komputerowych. 

5. Użytkownikom zabrania się korzystania z systemów informatycznych dla celów innych niż 
związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

6. Użytkownikom zabrania się korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania oraz 
wykonywania jakichkolwiek działań niezgodnych z ustawą o ochronie praw autorskich i praw 
pokrewnych. 

7. Użytkownikom zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu informatycznego (w tym nośników 
pamięci) oraz oprogramowania. 

8. Użytkownikom zabrania się nieautoryzowanego podłączania urządzenia teleinformatycznego 
własnego lub strony trzeciej do systemu informatycznego Szpitala. 

9. Użytkownikom zabrania się podejmowania prób testowania, modyfikacji, naruszenia lub 
obchodzenia zabezpieczeń systemów informatycznych lub jakichkolwiek działań noszących takie 
znamiona. 

10. Użytkownicy są bezpośrednio odpowiedzialni za zainstalowane na powierzonych im stacjach 
roboczych oprogramowanie oraz mają obowiązek zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie 
Administratorowi Systemu Informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które 
zostały wprowadzone podczas ich nieobecności. 

11. Użytkownicy są bezpośrednio odpowiedzialni za regularne wykonywanie kopii zapasowych 
stworzonych przez siebie dokumentów elektronicznych. 

12. Wszystkie odstępstwa od ww. zasad następują wyłącznie na pisemny wniosek bezpośredniego  
przełożonego użytkownika. Osobą uprawnioną do realizacji odstępstwa od ww. zasad jest 
wyłącznie Administrator Systemu Informatycznego. 

 

 


