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Słownik pojęć 

Pojęcie Opis 

mLegitymacja 
Szkolna 

dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy 
użyciu publicznej aplikacji, o której mowa w art. 19e ustawy z 
dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 
2018 r. poz. 1000 i 1544) 

Profil Zaufany Zestaw informacji identyfikujących i opisujących użytkownika 
oraz stanowiący narzędzie techniczno – prawne umożliwiające 
potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w 
kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem 
podmiotów korzystających z usług profilu zaufanego.  

Osoba Obsługująca 
System 

osoba wskazana przez dyrektora szkoły, która posiada 
indywidualne konto w Systemie 

System Portal internetowy dedykowany szkołom w celu obsługi 
mLegitymacji Szkolnych 
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Wymagania bezpiecznego użytkowania Systemu 

1. Każda Osoba Obsługująca System musi posiadać indywidualne konto w Systemie, w którym 

uwierzytelnia się przy pomocy Profilu Zaufanego. 

2. Informację o aktywacji indywidualnego konta w Systemie Osoba Obsługująca System dostaje 

od dyrektora szkoły. 

3. Przed rozpoczęciem pracy w Systemie Osoba Obsługująca System musi zapoznać się z 

niniejszymi wymaganiami bezpiecznego użytkowania Systemu. 

4. Osoba Obsługująca System musi być przeszkolona z zakresu obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

5. Zasady posługiwania się Profilem Zaufanym są opisane w instrukcji użytkownika, która jest 

dostępna na stronie internetowej poświęconej Profilowi Zaufanemu 

https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf . 

6. Osobie Obsługującej System zabrania się ujawniać osobom trzecim hasła służącego do 

logowania się w Profilu Zaufanym. 

7. Osoba Obsługująca System jest odpowiedzialna za skutki działań osoby trzeciej w Systemie,  

jeżeli osoba trzecia posłużyła się jej hasłem do logowania się w Profilu Zaufanym. 

8. Osoba Obsługująca System musi logować się do Systemu wyłącznie z komputera 

służbowego, musi unikać logowania się z cudzych komputerów i urządzeń mobilnych. 

9. Logując się do Systemu Osoba Obsługująca System musi stosować się do następujących 

reguł: 

• wprowadzać adres internetowy Systemu ręcznie albo korzystać z adresu zapisanego w 

postaci zakładki w przeglądarce internetowej  

• nie korzystać z adresu internetowego Systemu wyświetlanego w wynikach wyszukiwania 

zwracanych przez wyszukiwarki internetowe (Google, Yahoo, Bing i inne), gdyż wyniki 

wyszukiwania mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron internetowych 

• sprawdzać, czy obok adresu jest wyświetlany symbol kłódki oraz sprawdzać certyfikat 
bezpieczeństwa strony internetowej Systemu 

• nie korzystać z funkcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej i z aplikacji do 

zarządzania hasłami 

https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
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10. Osoba Obsługująca System zobowiązana jest do wylogowania się  z Systemu w przypadku 

zakończenia pracy  w Systemie. 

11.  Osoba Obsługująca System zobowiązana jest do blokowania dostępu do komputera w 

przypadku oddalenia się od niego.  

12. Komputer, na którym pracuje Osoba Obsługująca System musi być chroniony przed złośliwym 

oprogramowaniem. 

13. Komputer, na którym pracuje Osoba Obsługująca System musi być regularnie aktualizowany  

w zakresie poprawek, tzw. „łatek” do  systemu operacyjnego i do przeglądarek internetowych, 

które najczęściej są publikowane na stronach producentów tego oprogramowania. 

14. Osoba odpowiedzialna w szkole za działanie komputerów musi regularnie odwiedzać strony 

internetowe poświęcone bezpieczeństwu używanego w szkole oprogramowania i musi 

stosować się do publikowanych tam zaleceń. 


