
Instrukcja logowania i ustawienia przeglądarki 
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla zarejestrowanych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

UWM , którzy chcą korzystać z dostępu do licencjonowanych baz zakupionych przez UWM, ale nie 

maja możliwości logowania się  przez Uczelniany system uwierzytelniania. Dostęp do baz możliwy 

jest poprzez serwer PROXY i aby z niego skorzystać należy zmienić konfigurację swojej przeglądarki 

internetowej.  

Należy pamiętać, że czas trwania sesji wynosi 2 godziny i po tym czasie należy się  ponownie 

zalogować.  

Za pośrednictwem Proxy udostępniane są tylko i wyłącznie:  strona Biblioteki UWM, strona 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, strony  licencjonowanych baz i ich 

przekierowania. Próba korzystania z innych stron , np. www.wp.pl,  zakończy się niepowodzeniem i 

następującym komunikatem: 

 

Jeśli  użytkownik prawidłowo skonfiguruje sobie przeglądarkę (zasady poniżej), po  wejściu na 

stronę https://bu.uwm.edu.pl otrzyma okienko logowania.  

W polu „Nazwa użytkownika” wpisujemy PESEL lub numer karty tymczasowej (np. nr karty to 

I0001234, to login ma postać i0001234). 

Hasło jest nadawane według schematu BU12345AN, gdzie BU – to skrót od „Biblioteka 

Uniwersytecka”, 12345 – to pięć ostatnich cyfr nr PESEL, AN – inicjał imienia i nazwiska bez polskich 

znaków. W przypadku nazwisk dwuczłonowych podajemy inicjały obu nazwisk bez dodatkowych 

znaków,  np.:  Anna Nowak-Śliwa, inicjał imienia i nazwiska ma postać ANS. 

 

Po skończonej pracy należy przywrócić ustawienia przeglądarki do wartości domyślnych. 

http://www.wp.pl/


Konfiguracja przeglądarki internetowej Chrome/Edge/Opera                          

w systemie Windows 10 

1.   Klikamy w menu START, a następnie wybieramy Ustawienia. 

 
 

2. W oknie Ustawień wybieramy opcje Sieć i Internet 

 

 
 



3. W oknie Sieć i Internet, z lewego menu wybieramy opcje Serwer proxy (1).  

Następnie w sekcji „Ręczna konfiguracja serwera proxy” przesuwamy suwak (2) na pozycję 

Włączone i wpisujemy w okienko (3) Adres 213.184.9.79 i Port 3128. Klikamy  Zapisz (4)        

i zamykamy okno ustawień. 

 
 

4. Uruchamiamy jedną z przeglądarek Chrome/Edge/Opera i podajemy dane do zalogowania. 

 

 
 



5. Po zakończonej pracy należy przywrócić wcześniejsze ustawienia, ponownie  wejść do 

Ustawień Serwera proxy i w sekcji „Ręczna konfiguracja serwera proxy” przesunąć suwak 

na pozycję wyłączone i zamknąć okienko ustawień. 

 
 

  



Konfiguracja przeglądarki Firefox w systemie Windows 10 
1. Uruchamiamy przeglądarkę Firefox i w prawym górnym rogu klikamy ikonę menu aplikacji (1). 

Następnie z menu wybieramy opcje Ustawienia (2). 

 
 

2.  W oknie wyszukiwania wpisujemy proxy (1), następnie na liście wyników klikamy w przycisk 

„Ustawienia” (2). 

 
 



3. W oknie „Ustawienia połączenia” zaznaczamy opcję „Ręczna konfiguracja serwerów  proxy” (1), 

następnie w polu „Serwer proxy http” wpisujemy wartość 213.184.9.79 natomiast w polu „Port” 

3128 (2). Upewniamy się, że jest zaznaczona opcja „Użyj tego serwera proxy także dla HTTPS”(3) , 

klikamy OK. 

 
 

 

4. Po wpisaniu adresu https://bu.uwm.edu.pl powinno wyskoczyć okienko, w którym podajemy nasz 

login i hasło (zgodnie z powyżej podanymi zasadami) 

 

https://bu.uwm.edu.pl/


 

5. Po zakończonej pracy należy przywrócić wcześniejsze ustawienia, ponownie  wejść do 

„Ustawień połącznia”, zaznaczyć opcję „Bez serwera proxy” i zatwierdzić przyciskiem OK. 

 

 

 

 

 

 
 



Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych 
  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 
2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka 
Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn; 

2. Z Inspektorem Danych Osobowych UWM można skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie 
internetowej: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz, przez e-mail: bkw@uwm.edu.pl, pod nr tel.: 89-
523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., art. 4 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 574) oraz art. 88 pkt. 1 i 4 
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.), w 
połączeniu z §44 Statutu UWM; 

4. Dane osobowe podane w formularzach będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji lub dostarczania 
usług i informacji za pośrednictwem serwisów Biblioteki Uniwersyteckie UWM, a w szczególności w celu: 

• udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym; 

• założenia konta bibliotecznego; 

• wysłania informacji, zaproszeń na konferencje i wydarzenia; 

• organizacji i przeprowadzenia szkoleń, konferencji; 

• zgłoszenia zapotrzebowania na książkę; 

• organizacji i przeprowadzenia wycieczek. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem: 
a) przypadków  przewidzianych przepisami prawa, 
b) podmiotów, którym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powierzył przetwarzanie danych 
osobowych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM  na podstawie zawartych umów: 
- Ex Libris a ProQuest Company (system biblioteczny Biblioteki Uniwersyteckiej UWM); 
- LIBCOM Piotr Karwasiński ( obsługa użytkowników aplikacja Libsmart Payment); 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji 
usług bibliotecznych; 

7. Każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Prawa użytkownika, o których mowa wyżej, są realizowane zgodnie z procedurami określonymi na 
stronie Inspektora Ochrony Danych UWM: http://uwm.edu.pl/daneosobowe; 

9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
realizacji przez Bibliotekę usługi. 

 

 

mailto:bkw@uwm.edu.pl
http://uwm.edu.pl/daneosobowe

