
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr R.Z.0211.84.2021 
 

 

Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

§ 1 

Przedmiot regulacji 

 

1. Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w Uniwersytecie 

Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej: Regulaminem 

określa podstawowe zasady użytkowania służbowej poczty elektronicznej (e-mail), zwanej 

dalej pocztą oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników 

oraz pozostałych Użytkowników poczty. 

2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników poczty. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania lub ograniczenia 

możliwości korzystania ze służbowej poczty elektronicznej oraz może pociągać za sobą 

inne konsekwencje wynikające z postanowień Regulaminu, przepisów 

wewnątrzuczelnianych oraz prawa powszechnie obowiązującego. W uzasadnionych 

przypadkach Pracodawca może podjąć decyzję o zblokowaniu lub ograniczeniu 

możliwości korzystania z poczty. 

 

§ 2 

Podstawowe pojęcia 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uniwersytet Pedagogiczny, Uczelnia, UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie; 

2) Pracodawca – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

dalej: Uczelnia, UP, Uniwersytet Pedagogiczny; 

3) Pracownik – osoba zatrudniona w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie w ramach stosunku pracy; 

4) Użytkownik – osoba uprawniona do posiadania konta pocztowego na serwerze poczty 

elektronicznej w domenie up.krakow.pl. 

 

§ 3 

Służbowa poczta elektroniczna 

 

1. Korzystanie ze służbowej poczty elektronicznej jest jednym ze sposobów realizowania 

obowiązków powierzonych Użytkownikowi poczty i może być realizowane wyłącznie  

w celach służbowych, związanych z wykonywaniem tych zadań. 

2. Wszystkie wiadomości e-mail wytworzone lub przesłane do Użytkownika stanowią 

własność Pracodawcy. 

3. Posiadanie służbowego konta pocztowego obliguje Użytkownika do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

4. Użytkownicy służbowej poczty elektronicznej ponoszą odpowiedzialność za działania 

podejmowane z wykorzystaniem przydzielonego konta pocztowego. 

5. Nadzór i wsparcie techniczne w zakresie służbowej poczty elektronicznej sprawuje Dział 

Obsługi Informatycznej, zwany dalej: DOI. 
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6. Zawartość służbowego konta pocztowego może zostać udostępniona na wezwanie 

uprawnionego organu państwowego, jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 4 

Uprawnienia do korzystania ze służbowej poczty elektronicznej 

 

1. Uprawnionymi do korzystania ze służbowej poczty elektronicznej, tj. do posiadania konta 

w domenie up.krakow.pl (Użytkownikami), są wszystkie osoby zatrudnione  

w Uniwersytecie (pracownicy) w ramach stosunku pracy oraz na wniosek - osoby,  

z którymi Uczelnia zawarła umowę cywilno-prawną, po uzyskaniu zgody Pracodawcy. 

2. Użytkownik ma prawo korzystać ze służbowej poczty elektronicznej w pełnym zakresie 

jej funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, 

normami społecznymi i obyczajowymi, regulacjami wewnętrznymi oraz Regulaminem. 

3. Nowy Użytkownik, w chwili otrzymania danych (nazwy Użytkownika i hasła) służących 

do zalogowania się do służbowej poczty elektronicznej zostaje pouczony przez kierownika 

DOI lub wskazanego przez niego pracownika DOI o konieczności zapoznania się  

z Regulaminem. 

4. W Uczelni funkcjonują konta funkcyjne tworzone w szczególności na potrzeby obsługi 

jednostek organizacyjnych, wydarzeń, projektów, organizacji pracowniczych, 

doktoranckich i studenckich oraz innych (np. pomoc@up.krakow.pl, doz@up.krakow.pl, 

zdrowie@up.krakow.pl ). 

5. Każda jednostka organizacyjna Uczelni ma obowiązek posiadania konta funkcyjnego. 

6. Konta funkcyjne zakładane są na wniosek kierownika jednostki/projektu/organizacji 

lub osoby odpowiedzialnej za dane wydarzenie po określeniu listy Użytkowników 

tego konta. Wniosek składany jest za pomocą aplikacji „Uprawnienia” dostępnej 

w Intranecie, a akceptowany przez bezpośredniego przełożonego, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku wniosku o założenie konta funkcyjnego dla organizacji pracowniczej 

bądź studenckiej/doktoranckiej zgodę wyraża Prorektor ds. Studenckich. 

8. Jeżeli z konta funkcyjnego (np. „pomoc@up.krakow.pl, promocja@up.krakow.pl) 

korzysta kilku Użytkowników, to każda wiadomość powinna zostać podpisana imieniem  

i nazwiskiem osoby, która wysyła wiadomość, z zastrzeżeniem ust. 9. Podpis powinien 

zawierać także dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu służbowego. 

9. Wiadomości wysyłane z adresu doz@up.krakow.pl dotyczące opublikowania 

wewnętrznych aktów prawnych i komunikatów Władz Uczelni oraz wiadomości wysyłane 

z adresu info@up.krakow.pl przez Kancelarię Uczelni nie wymagają podpisu imiennego. 

10. W Uczelni obowiązują standaryzowane stopki, które Użytkownik ma obowiązek 

zainstalować w dniu otrzymania adresu mailowego. Stopkę należy pobrać z Intranetu  

z zakładki Użytkownika znajdującej się w prawym górnym rogu strony głównej Intranet 

→ moje dane → generator wizytówek/stopek mailowych. 

11. Okres przysługiwania uprawnień do korzystania z poczty wynosi dla: 

1) pracowników UP i osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno-prawnych 

– okres trwania stosunku pracy/obowiązywania umowy cywilnoprawnej,  

z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, 

2) kont funkcyjnych – czas trwania zadania, w celu realizacji którego zostało utworzone 

konto. O zakończeniu zadania, a tym samym z wnioskiem o wyłączenie konta 

występuje wnioskodawca mailowo na adres pomoc@up.krakow.pl. 

12. W uzasadnionych przypadkach okres przysługiwania uprawnień może zostać: 

1) wydłużony na wniosek Użytkownika zaakceptowany przez Pracodawcę, 

2) skrócony na mocy decyzji Pracodawcy. 

mailto:pomoc@up.krakow.pl
mailto:doz@up.krakow.pl
mailto:zdrowie@up.krakow.pl
mailto:doz@up.krakow.pl
mailto:info@up.krakow.pl
mailto:pomoc@up.krakow.pl
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13. W odniesieniu do pracowników Uczelni konta mailowe zakładane są automatycznie 

wraz z zawarciem umowy o pracę. 

 

§ 5 

Adres mailowy pracownicy@up.krakow.pl 

 

1. W Uczelni funkcjonuje adres mailowy pracownicy@up.krakow.pl, którego Odbiorcami 

są wszyscy pracownicy UP. 

2. Adres, o którym mowa w ust. 1, służy do wysyłania przede wszystkim informacji 

o opublikowaniu wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, komunikatów Władz UP 

oraz informacji jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nie zadań 

dotyczących ogółu pracowników, jak. np. informacje o terminach składania wniosków 

socjalnych. 

3. Uprawnionymi do wysyłania wiadomości na adres „pracownicy” są:  

1) Dział Organizacji i Zarządzania, w tym Kancelaria Uczelni; 

2) Biuro Rektora; 

3) Dział Obsługi Informatycznej (Kierownik DOI, Administratorzy Systemów); 

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy. 

4. W celu wysłania wiadomości do wszystkich pracowników należy propozycję treści 

zaakceptowaną przez kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej/ organizacji/ 

projektu/ wydarzenia (np. konferencji) przesłać na adres doz@up.krakow.pl. 

5. Korespondencja kierowana na adres „pracownicy” może być wysyłana od poniedziałku  

do piątku w godzinach 7.30-16.30, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W wyjątkowych przypadkach (np. informacja DOI o awarii systemu, informacja  

o opublikowaniu wewnętrznych aktów prawnych, komunikatów Władz Uczelni, 

informacje DAG o awariach lub sytuacjach dotyczących zagrożenia życia, zdrowia, 

majątku), po poinformowaniu Pracodawcy, korespondencja, o której mowa w ust. 5 może 

zostać wysłana w innym terminie. 

 

§ 6 

Użytkowanie elektronicznej poczty służbowej 

 

1. Posiadanie konta służbowego jest obligatoryjne dla każdego pracownika Uczelni 

oraz dozwolone dla osoby wykonującej pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

2. Posiadanie konta służbowego wynika z przyjętych w Uczelni form służbowej komunikacji 

pomiędzy pracownikami, doktorantami, studentami oraz innymi osobami i podmiotami 

zewnętrznymi. 

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany odczytywać wiadomości kierowane na jego konto 

oraz odpowiadać na korespondencję służbową. 

4. Informowanie pracowników Uczelni za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych 

na ich konta służbowe stanowi jeden z przyjętych przez Pracodawcę sposobów ogłaszania 

aktów wewnętrznych i komunikatów, do których przestrzegania zobowiązani 

są pracownicy UP. 

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości przesyłanych 

za pośrednictwem posiadanego konta oraz za treść przetwarzanych danych. 

6. Zabronione jest wykorzystywanie do celów służbowych innych, w tym prywatnych, 

adresów e-mailowych. 

mailto:pracownicy@up.krakow.pl
mailto:doz@up.krakow.pl
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7. Użytkownik ma prawo korzystać ze służbowego konta pocztowego w pełnym zakresie 

jego funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z Regulaminem, 

obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. 

8. Korzystając z konta pocztowego, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób 

nienaruszający prawa innych Użytkowników.  

9. Użytkownik nie może przenosić prawa do korzystania ze swojej skrzynki pocztowej 

(przestrzeni dyskowej) na inne osoby, jak również zabronione jest udzielanie dostępu 

do służbowego konta pocztowego innym Użytkownikom. 

10. Administrator poczty elektronicznej nie odpowiada za utratę danych pozostawionych 

na serwerach, komputerach stacjonarnych i przenośnych lub przerwy w działaniu systemu. 

11. Dział Obsługi Informatycznej jest upoważniony do: 

1) awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika 

o tym fakcie; 

2) zmiany zasad funkcjonowania systemu kont; 

3) zamykania kont pocztowych osób, które przestają być pracownikami Uczelni 

lub którym wygasła umowa cywilno-prawna, bądź w wyniku decyzji Pracodawcy,  

o której mowa w § 1 ust.3. 

4) natychmiastowego zablokowania kont w przypadku wykorzystywania ich w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem. W szczególności może to dotyczyć;  

 wykorzystywania konta do prywatnej działalności komercyjnej, 

 wykorzystania konta do działalności politycznej,  

 naruszania zasad wymienionych w niniejszym dokumencie, oraz innych zasad  

i regulaminów obowiązujących w Uczelni, 

 naruszania prawa powszechnie obowiązującego, 

 naruszania dobra Uczelni i innych osób, 

 udostępniania swojego konta osobom trzecim, 

 naruszenia swoim działaniem integralności systemu i sieci, 

 podejrzenia włamania/przejęcia konta przez osoby nieupoważnione, 

 naruszania praw autorskich. 

12. Uznaje się, iż każda wiadomość wysłana ze skrzynki pocztowej Użytkownika ma charakter 

służbowy. 

13. W celu zapewnienia organizacji właściwego użytkowania poczty służbowej Pracodawca 

może prowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej (monitoring poczty służbowej 

wprowadzony § 81 Regulaminu Pracy). Monitoring poczty elektronicznej nie może 

naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych Użytkowników. 

14. Użytkownik wyraża zgodę na archiwizację przez Uczelnię zawartości kont. Przed ustaniem 

stosunku pracy lub wygaśnięciem umowy cywilno-prawnej Użytkownik zobowiązany 

jest usunąć treści prywatne ze skrzynki. W przypadku rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym, Użytkownik jest zobowiązany usunąć treści prywatne w dniu 

rozwiązania umowy. Prawo dysponowania zarchiwizowaną skrzynką pocztową 

przysługuje kierownikowi jednostki organizacyjnej, z którą powiązane było konto. 

 

§ 7 

Format i zabezpieczenie dostępu adresu mailowego 

 

1. standard nazewnictwa służbowych kont pocztowych w UP: 

imię.nazwisko@up.krakow.pl 

W przypadku wystąpienia powtórzeń do nazwy konta dodawana jest numeracja, np. 

imię.nazwisko2@up.krakow.pl 

mailto:imię.nazwisko@up.krakow.pl
mailto:imię.nazwisko2@up.krakow.pl
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W adresach mailowych nie używamy polskich znaków. 

2. Dostęp do konta pocztowego jest chroniony hasłem, które stanowi zabezpieczenie dostępu 

do systemu oraz treści i danych przechowywanych na koncie pocztowym. Ze względu 

na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych Użytkownika hasło musi być 

bezwzględnie tajne. Oznacza to, że hasło znane jest tylko i wyłącznie Użytkownikowi.  

W przypadku odtajnienia hasła należy je bezwzględnie zmienić na nowe. 

3. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Powinno 

spełniać poniższe warunki i zawierać co najmniej: 

1) 8 znaków  

2) 1 dużą literę  

3) 1 małą literę  

4) 1 cyfrę lub znak specjalny, np. !@#$%^&* itp. 

 

§ 8 

Niedozwolone użycie kont pocztowych 

 

1 Za niedozwolone użycie systemu poczty elektronicznej Pracodawcy uznaje się 

jakiekolwiek świadome lub nieświadome użycie systemu poczty elektronicznej 

Pracodawcy prowadzące do naruszenia Regulaminu, dobrego imienia Pracodawcy 

oraz osób trzecich, naruszenie porządku lub dyscypliny pracy, a także naruszenie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2 W szczególności za działania niedozwolone uznaje się: 

1) wykorzystywanie poczty elektronicznej do celów pozasłużbowych; 

2) wykorzystywanie poczty elektronicznej do oficjalnego reprezentowania Pracodawcy, 

jeżeli nie wynika to z zakresu przydzielonych obowiązków służbowych 

albo z uzyskanego odpowiedniego upoważnienia; 

3) działania zmierzające do ukrycia lub zniekształcenia informacji o autorze lub adresacie 

wiadomości lub jego miejscu zatrudnienia; 

4) działania skutkujące naruszeniem dóbr osobistych Pracodawcy lub innych 

Użytkowników; 

5) wykorzystanie poczty służbowej w celach prowadzenia działań o charakterze 

politycznym, agitacji światopoglądowej, wyznaniowej lub związkowej, prezentowania 

i wyrażania poglądów niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi 

powierzonymi przez Pracodawcę; 

6) wykorzystanie poczty służbowej w celu rozsyłania spamu, zakłócania pracy innych 

Użytkowników lub naruszania porządku pracy; 

7) udostępnianie hasła dostępu lub umożliwienie dostępu do własnego konta innym 

osobom; 

8) wysyłania wiadomości e-mail z cudzego konta lub w cudzym imieniu; 

9) przekierowanie poczty (tzw. forward) na inne, w szczególności zewnętrzne systemy 

pocztowe; 

10)  każde inne użycie poczty elektronicznej w nieetycznym celu lub niezgodne z prawem. 

3 Zabronione jest używanie poczty elektronicznej do ręcznego wysyłania masowej 

korespondencji – w razie uzasadnionej potrzeby, po uzyskaniu zgody Pracodawcy należy 

zastosować zastosowany specjalny program do zbiorczego mailingu. 

4 Niedozwolone użycie poczty elektronicznej jest podstawą do ograniczenia możliwości 

korzystania z poczty lub jej zablokowania, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 
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§ 9 

Bezpieczeństwo danych 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania konta osobom trzecim. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego wylogowania się z konta po zakończeniu 

korzystania z niego oraz do niepozostawiania urządzenia z dostępem do konta bez nadzoru. 

3. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do konta lub domniemania takiego 

zdarzenia, Użytkownik zobowiązany jest jak najszybciej dokonać zmiany hasła  

i poinformować o zdarzeniu Dział Obsługi Informatycznej poprzez wysłanie wiadomości 

na adres pomoc@up.krakow.pl. 

 

§ 10 

Ograniczenie odpowiedzialności 

 

1. Uniwersytet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego 

działania Systemu Poczty Elektronicznej. 

2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać w związku  

z zakłóceniami w funkcjonowaniu Systemu Poczty Elektronicznej. 

3. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami 

lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie 

przez niego z Systemu Poczty Elektronicznej lub korzystanie w sposób niezgodny 

z przepisami niniejszego Regulaminu lub innymi przepisami prawa wewnętrznego 

i powszechnie obowiązującego. 

4. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z dostępu do konta 

Użytkownika osób nieuprawnionych, który jest konsekwencją okoliczności niezależnych 

od Uczelni. 

5. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem 

czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania itp.) lub też innymi 

okolicznościami niezależnymi od Uczelni. 

 

§ 11 

Obowiązywanie Regulaminu 

 

1 Regulamin o aktualnej treści obowiązuje do czasu jego zmiany.  

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, 

a także wewnętrzne polityki, instrukcje, procedury oraz regulaminy obowiązujące 

u Pracodawcy z uwzględnieniem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 

i bezpieczeństwa informacji. 


