Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 9/2008 Rektora PWSZ w Elblągu
z dnia 28 lutego 2008 r.

Regulamin Sieci Komputerowej
Domów Studenckich PWSZ w Elblągu

Regulamin określa prawa, obowiązki i prawa uŜytkowników sieci, kary na nich
nakładane za nieprzestrzeganie regulaminu, procedury składania wniosków i odwołań.
Regulamin Sieci Komputerowej Domów Studenckich PWSZ w Elblągu stanowi załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2008 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia
28.02.2008

r.

w

sprawie

Regulaminu

funkcjonowania

i

korzystania

z

zasobów

teleinformatycznych PWSZ w Elblągu.

I. Definicje pojęć.
1. uŜytkownik - kaŜda osoba wykorzystująca w jakikolwiek sposób sieć Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej w Elblągu, kaŜdy mieszkaniec Domu Studenckiego,
2. administrator lokalny sieci DS - osoba odpowiedzialna za działanie sieci komputerowej w
domach studenckich,
3. administrator sieci - osoba odpowiedzialna za działanie sieci komputerowej i infrastruktury
teleinformatycznej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
4. Ośrodek Informatyki - dział, któremu podlega cała infrastruktura teleinformatyczna uczelni
(sieć, serwery, urządzenia aktywne, przyłącza telekomunikacyjne),
5. uczelnia - Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu,
6. infrastruktura sieciowa, zasoby sieciowe - ogół sprzętu sieciowego aktywnego
(przełączniki sieciowe, routery, mosty sieciowe), serwery niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania sieci, okablowanie.

II. Podłączenie komputera do sieci.
1. UŜytkownik moŜe korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w
regulaminie.
2. UŜytkownik naruszający zasady regulaminu moŜe zostać pozbawiony okresowo lub
całkowicie przywileju do korzystania z sieci.
3. NaleŜy uŜywać tylko numerów IP przydzielonych przez administratorów. Podłączanie się
do sieci korzystając z IP uŜywanego przez innego uŜytkownika, lub serwerów akademika
(co moŜe wpłynąć na stabilność pracy w sieci) moŜe za sobą pociągnąć surowe

konsekwencje zgodnie z regulaminem.
4. UŜytkownikiem sieci komputerowej staje się mieszkaniec Domu Studenckiego PWSZ po
dokonaniu rejestracji komputera podłączonego do sieci komputerowej.
5. Komputer moŜe być podłączony do sieci za zgodą administratora lokalnego po uprzednim
wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych danych rejestracyjnych
stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. Zabrania się samodzielnego
podłączania do sieci komputerów lub innych urządzeń bez uzgodnienia z administratorem
lokalnym.
6. Komputer podłączany do sieci powinien być sprawny technicznie, skonfigurowany
zgodnie z zaleceniami administratora.
7. Rejestracja traci waŜność z końcem roku akademickiego, w którym została dokonana. W
przypadku osób wynajmujących pokoje rejestracja traci waŜność w momencie wygaśnięcia
umowy o zamieszkanie.
8. Do sieci domów studenckich mogą być podłączane komputery:
1. będące w posiadaniu studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
zamieszkujących w domach studenckich,
2. będące w posiadaniu pracowników PWSZ zamieszkujących w Domach studenckich
3. gości uczestniczących w konferencjach organizowanych przez PWSZ.
4. osób wynajmujących pokoje w Domach studenckich.

III. Obowiązki uŜytkownika sieci.
1. UŜytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów.
2. UŜytkownik sieci powinien wykazywać się znajomością obsługi komputera oraz
umiejętnością rozwiązywania problemów z własnym komputerem.
3. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania.
UŜytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych
oprogramowania zainstalowanego na swoim komputerze.
4. UŜytkownik zobowiązuje się, Ŝe nie będzie podejmował działań mających na celu
uzyskanie nieupowaŜnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie
się pod innych uŜytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów.
5. UŜytkownik zobowiązuje się nie umoŜliwiać korzystania z zasobów sieci osobom
nieupowaŜnionym.
6. UŜytkownik zobowiązuje się, Ŝe będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa,

oraz Ŝe nie będzie wykorzystywał usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności
niezgodnej z prawem (w tym takŜe rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania,
nielegalnych materiałów – takŜe filmów, materiałów o treściach erotycznych, popularnie
uznanych za nieetyczne oraz godzących w dobre imię uczelni, pracowników i studentów)
lub komercyjnej.
7. UŜytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich
przeznaczeniem, w szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do sieci urządzeń bez
zezwolenia administratora. ZauwaŜone naduŜycia uŜytkownik zobowiązany jest zgłaszać
natychmiast do administratora.
8. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z oprogramowania antywirusowego z
aktualną bazą wirusów oraz oprogramowania filtrującego ruch na własnym komputerze.
9. UŜytkownik ma obowiązek okazać na Ŝądanie administratora konfiguracje wszystkich
interfejsów sieciowych jego urządzeń oraz zainstalowanych maszyn wirtualnych. W
przypadku odmowy administrator ma prawo pozbawić uŜytkownika przywileju
korzystania z zasobów sieci. W szczególnych przypadkach moŜe zostać powołana komisja
w składzie: administrator lokalny, dwóch członków samorządu celem weryfikacji
konfiguracji.
10.

Odpowiednie zabezpieczenie komputera przed wykorzystaniem przez osoby postronne

leŜy w gestii właściciela.
11.

Za naduŜycia spowodowane przez gości domów studenckich odpowiedzialny jest

właściciel komputera, który został wykorzystany przez gościa.

IV. Zadania administratorów sieci.
1. Do zadań administratorów sieci naleŜy sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
eksploatacji sieci, administrowanie urządzeniami i zasobami sieciowymi, rozwijanie
infrastruktury sieciowej.
2. Do zadań administratorów sieci naleŜy podejmowanie działań zapewniających
bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieupowaŜniony dostęp do niej.
3. Administratorzy sieci mają obowiązek poinformowania uŜytkowników o zasadach
prawidłowej eksploatacji sieci, w tym zapoznanie ich z regulaminem.
4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne
naduŜycia powstałe z winy uŜytkowników.
5. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie infrastruktury
spowodowane przyczynami leŜącymi poza ich zasięgiem, tj. przez działanie siły wyŜszej,

awarie innych systemów i łączy, ingerencje Uczelni.
6. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie powstałe z ich winy uszkodzenia
sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na
komputerach uŜytkowników.
7. Administratorzy mają prawo do odłączenia komputerów w przypadkach naruszenia przez
uŜytkowników zasad regulaminu.

V. Zakazy i ostrzeŜenia.
1. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemoŜliwianie innym uŜytkownikom korzystania z
sieci lub dostępu do jej zasobów.
2. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów do niej podłączonych.
3. Zabronione jest tworzenie własnych podsieci.
4. Zabronione jest uruchamianie przez uŜytkowników serwerów usług mających wpływ na
działanie sieci (na przykład DHCP).
5. Zabronione jest podszywanie się, śledzenie ruchu bez uprawnień, podsłuchiwanie ruchu
sieciowego, atakowanie innych hostów są przestępstwami ściganymi przez organy prawa.
6. Karą za pierwsze naruszenie regulaminu jest pozbawienie dostępu do jej zasobów na okres
1 (jednego) miesiąca, kolejne, jeśli do końca semestru zostało więcej niŜ 2 (dwa) miesiące,
kara obowiązuje do końca obecnego semestru, jeśli mniej niŜ 2 (dwa) miesiące, kara
obowiązuje do końca roku akademickiego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uŜytkownik moŜe zostać całkowicie i
bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania z sieci.
8. Zabronione jest udostępnianie łącza osobom, które zostały pozbawione prawa do
korzystania z niego.
9. Udostępnianie łącza osobom pozbawionym prawa do korzystania z sieci, poskutkuje
odłączeniem udostępniającego.

VI. Odwołania od decyzji administratorów.
1. UŜytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji administratora (np.
związanej np. z odcięciem od sieci).
2. Osobą, do której naleŜy kierować odwołania jest Kierownik Ośrodka Informatyki
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 15.

