
Regulamin sieci komputerowej  

TREŚĆ REGULAMINU SIECI KOMPUTEROWEJ INTERNATU SZKOŁY MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO W GŁOGOWIE 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sieć komputerowa obejmująca Internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

w Głogowie zwane dalej jednostką, jest częścią szkolnej sieci 

komputerowej, zwanej dalej siecią. 

2. Prawo do korzystania z sieci za pośrednictwem nadajników 
bezprzewodowych, oraz łącz kablowych w jednostce ma każdy 

zakwaterowany mieszkaniec zwany dalej użytkownikiem. 

3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Głogowie nie ponosi 

odpowiedzialności za sposób wykorzystywania sieci komputerowej z 

dostępem do Internetu przez użytkowników, a w szczególności za 

zawartość przesyłanych i pobieranych przez nich danych. 

§ 2. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SIECI 

W sieci zabronione jest wykonywanie następujących czynności: 

1) prowadzenie działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa i 
stabilności systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i 

zewnętrznych, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i 

systemów; 

2) prowadzenie wszelkiej działalności komercyjnej np. tworzenie 

oprogramowania na zlecenie, prowadzenie komercyjnych serwisów 

informacyjnych, rozsyłanie listów reklamowych; 

3) prowadzenie agitacji politycznej i religijnej; 

4) posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do 

sieci komputerowej; 

5) prowadzenie wszelkiej działalności naruszającej dobre imię Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego w Głogowie oraz obowiązujące przepisy prawa; 

6) modyfikacja, rozbudowywanie, samodzielne naprawy sieci oraz 

jakakolwiek ingerencja w jej strukturę fizyczną; 

7) przekazywanie i udostępnianie uzyskanego sygnału internetowego 

osobom trzecim; 

8) pobieranie oraz rozpowszechnianie treści objętych prawem autorskich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 



9) Szkalowanie, obrażanie (hejtowanie) innych użytkowników globalnej 

sieci internetowej. 

§ 3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SIECI 

1. Użytkownicy sieci mają prawo do korzystania z udostępnionych 

zasobów komputerowych. 

2. Użytkownicy sieci mają prawo do ochrony dóbr osobistych (zasoby, 
dane, korespondencja) w ramach możliwości oferowanych przez systemy 

operacyjne. 

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SIECI 

Każdy użytkownik sieci ma obowiązek: 

1) dbać o ochronę dostępu do własnego komputera; 

2) podporządkowywać się zaleceniom administratorów i techników sieci w 

zakresie prawidłowego jej działania; 

3) zgłaszać zauważone luki w systemie praw dostępu oraz wszelkie 

zauważone nieprawidłowości; 

4) wykorzystywać przyznany dostęp zgodnie z zasadami pracy w 

Internecie oraz obowiązującym w Polsce prawem; 

5) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 5. ODEBRANIE MOŻLIWOŚCI KOŻYSTANIA Z SIECI 

1. dostęp do sieci dla użytkownika zostaje zamknięty w następujących 

przypadkach: 

a) rezygnacji z zakwaterowania; 

b) pozbawienia prawa do zakwaterowania; 

c) nieprzestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce kwaterującej 

użytkownika; 

e) nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 6. ADMINISTRACJA SIECI 

1. Administracją sieci zajmuje się informatyk szkolny 

3. Do zadań informatyka należy: 



a) zapewnienie sprawnego działania sieci; 

b) instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerami dostępowymi i 

firewallami oraz usuwanie ich awarii; 

c) aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania serwerów 

dostępowych, firewalli i aktywnego sprzętu sieciowego; 

d) instalacja, konfiguracja i utrzymanie w sprawności aktywnego sprzętu 

sieciowego (switche, routery, modemy xDSL, konwertery mediów); 

e) monitoring pasywnego sprzętu sieciowego (patchpanele, gniazda, kable 

krosujące); 

f) usuwanie awarii i usterek sieci zgłoszonych przez użytkowników do 

gniazda sieciowego w pokoju; 

g) prowadzenie stałego monitoringu sieci, zarządzanie ruchem sieciowym i 

zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości kierownikowi 

jednostki; 

i) kontrola przestrzegania przez użytkowników regulaminu sieci i 

zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości kierownikowi jednostki; 

j) wykonywanie okresowych archiwizacji danych niezbędnych do 

administracji sieci; 

k) przekazywanie użytkownikom informacji niezbędnych do korzystania z 

sieci; 

l) ścisłe współdziałanie z kierownikiem jednostki,  

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW 

1. Informatyk szkolny ma obowiązek blokowania użytkowników, którzy w 
oczywisty sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu. O 

fakcie blokady użytkownika informatyk ma obowiązek niezwłocznie 

poinformować kierownika właściwej jednostki. Od decyzji informatyka 

użytkownikowi przysługuje odwołanie do kierownika właściwej jednostki. 

2. Informatyk szkolny ma prawo ograniczyć dostęp do sieci o ile 

uzasadnione jest to względami technicznymi, bezpieczeństwem sieci lub 

przepisami prawa. 

3. Informatyk szkolny nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr 

osobistych i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników. 



4. Informatykowi szkolnemu nie wolno wprowadzać nieuzasadnionych 

rzeczywistymi potrzebami modyfikacji w systemach mogących zakłócać 

pracę sieci, serwerów i innych urządzeń sieciowych. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PORZĄDKOWE 

1. Dostęp do sieci internatu jest bezpłatny. 

2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Głogowie może monitorować 
przepływ danych pomiędzy użytkownikami w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej pracy sieci oraz sprawdzenia 

zgodności z obowiązującym prawem. 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody 

wyrządzone Szkole Mistrzostwa Sportowego w Głogowie. 

 


