Regulamin korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
I.

Postanowienia Ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – dalej USK.

2.

Użytkownikiem USK jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do USK.

3.

Prawo do korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej mają studenci i pracownicy
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

4.

Mieszkańcy Domów Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie –
dalej DS, mogą uzyskać dostęp do sieci komputerowej do celów edukacyjnych.

5.

DS-y mogą umożliwić mieszkańcom dostęp do sieci komputerowej jeśli pozwalają im
na to warunki techniczne.

6.

Zabrania się wykorzystywania przyłączenia do sieci w celach komercyjnych
a w szczególności do prowadzenia działalności gospodarczej.

7.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania
komputerowego.

8.

Użytkownik w chwili przyłączenia do sieci zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet – netykiety.

9.

Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych
spowodowanych oprogramowaniem zainstalowanym na swoim komputerze.

10.

Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania
z sieci lub dostępu do jej zasobów.

11.

Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że posiada umiejętności
samodzielnego rozwiązywania problemów z własnym komputerem. Administrator może
odmówić udzielenia pomocy użytkownikowi, jeżeli jego problem nie jest bezpośrednio
związany z dostępem komputera użytkownika do USK. W przypadku komputerów
będących własnością AWF pomoc techniczna sprawowana jest przez Centrum
Informatyczne AWF Warszawa.

12.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu
uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np.
podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie
portów, zmianę adresu fizycznego karty sieciowej (MAC).

13.

Zabronione są wszelkie próby jakiejkolwiek ingerencji zarówno w strukturę sieci jak
i jakiekolwiek działania dotyczące funkcjonowania sieci będące działaniami
niezgodnymi z prawem jak i działania niezgodne z prawem zmierzające do naruszenia
działania komputerów innych użytkowników USK w szczególności ataki DOS
(uniemożliwianie działania usług sieciowych), rozsyłanie spamu, itp.

14.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie połączenia i dane wychodzące lub
udostępniane z jego komputera, oraz za szkody, które powstały z wykorzystaniem jego
komputera.
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15.

Użytkownik zobowiązuje się nie umożliwiać korzystania z zasobów sieci osobom
nieupoważnionym.

16.

Zabronione jest tworzenie własnych podsieci.

17.

Zabronione jest uruchamianie przez użytkowników jakichkolwiek serwerów usług,
w szczególności: WINS, DNS, DHCP, proxy, IP masquerading, NAT.

18.

Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa,
oraz że nie będzie wykorzystywał usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności
niezgodnej z prawem (w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego
oprogramowania) lub działalności komercyjnej.

19.

Zabronione jest samowolne dokonywanie bądź przerabianie przyłączeń sieciowych.

20.

Zabronione jest używanie wszelakich programów Peer2Peer (w szczególności eMule
itp.).

21.

Administrator ma prawo do odłączenia komputera w przypadkach naruszenia przez
użytkownika jakiejkolwiek zasady lub zasad niniejszego regulaminu.

22.

Ze względu na Ustawę o Ochronie danych osobowych wgląd do danych osobowych
użytkowników zarejestrowanych w USK posiadają tylko Administratorzy USK oraz
Kierownik CI i Kierownik DS (jedynie w przypadku kiedy dotyczy mieszkańca DS).

23.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Administratora Centrum Informatyczne AWF Warszawa, oraz Kierownika DS
w przypadku kiedy dotyczy to mieszkańca DS dla potrzeb związanych z administracją
sieci USK.

24.

Administracją i konserwacją sieci zajmują się administratorzy sieci USK

25.

Do sieci mogą być przyłączone tylko komputery będące własnością AWF lub studentów
zakwaterowanych w domach studenta lub komputery ogólnodostępne będące na
wyposażaniu akademika. Możliwe jest podłączenie komputera będącego własnością
Pracownika za zgodą jego przełożonego oraz Kierownika Centrum Informatycznego
AWF Warszawa.

26.

Osoba składając wniosek o przyłączenie do USK oświadcza, iż zapoznała się z treścią
niniejszego regulaminu oraz, że go akceptuje i zobowiązuje do jego przestrzegania.
Wniosek (będący załącznikiem do niniejszego regulaminu) i regulamin jest dostępny
pod adresem www.ci.awf.edu.pl
II.

Przyłączanie do sieci w Domach Studenckich

1.

W celu uzyskania dostępu do sieci komputerowej w DS, należy zgłosić się osobiście
wraz z legitymacją studencką i innym dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy) do Centrum Informatycznego AWF Warszawa mieszczącego
się w Gmachu Głównym pok. 307 (2 piętro) z wypełnionym i własnoręcznie
podpisanym wnioskiem (będący załącznikiem do niniejszego regulaminu), który jest
dostępny w administracji Domu Studenckiego, z którym trzeba się wcześniej zapoznać.
Wniosek i regulamin jest dostępny pod adresem www.ci.awf.edu.pl. Wniosek musi być
potwierdzony przez kierownika Domu Studenta.

2.

Podłączenie użytkownika do sieci (aktywacja usługi) nastąpi po spełnieniu przez
wnioskodawcę wszystkich wymagań formalnych, w ciągu 5 dni roboczych od daty
wpłynięcia wniosku do Centrum Informatycznego AWF Warszawa.
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3.

Przyłączany do sieci komputer musi być sprawny oraz poprawnie skonfigurowany.
Dotyczy to głównie instalacji karty sieciowej wraz ze sterownikami oraz odpowiedniej
konfiguracji systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz protokołów
sieciowych TCP/IP (zalecana konfiguracja automatyczna – DHCP).

4.

Ilość komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest możliwościami technicznymi
oraz ilością adresów IP przydzielonych dla USK w DS.

5.

Konfiguracją i zarządzaniem USK zajmuje się Centrum Informatyczne AWF Warszawa.

6.

Konfiguracja protokołu TCP/IP dla karty sieciowej odbywa się w sposób automatyczny
(poprzez protokół DHCP) po podłączeniu komputera do gniazda logicznego za pomocą
kabla sieciowego (patchcorda).

7.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zakupienia we własnym zakresie i na własny
koszt elementów sieci, niezbędnych do przyłączenia komputera do sieci USK, tj. karty
sieciowej oraz patchcorda kat.5e niekrosowany (kabel sieciowy wyposażony na obu
końcach w złącza RJ-45, który łączy komputer z gniazdem logicznym).

8.

Do jednego gniazda logicznego i jednego wydzielonego gniazda elektrycznego można
podłączyć 1 zestaw komputerowy.

9.

O rozdziale adresów IP decydują administratorzy USK.

10.

Komputer jest podłączany wyłącznie za zgodą administratora sieci. Zabrania się
samowolnego przyłączania do sieci komputerów lub innych urządzeń pod rygorem
określonym w dziale V pkt. 3 niniejszego regulaminu.

11.

W sprawach spornych między użytkownikiem sieci USK i Centrum Informatycznym
AWF Warszawa (Administratorem USK), prawo do interpretacji postanowień
niniejszego regulaminu przysługuje Centrum Informatycznemu AWF Warszawa.

12.

Sieć pracuje całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia w trakcie trwania roku
akademickiego, z wyłączeniem okresów przeznaczonych na konserwacje lub naprawy.

13.

Na konserwację urządzeń sieciowych oraz okablowania strukturalnego tworzącego sieć
USK przeznaczony jest miesiąc wrzesień. W tym okresie mogą występować częste
przerwy w dostępie do sieci USK oraz INTERNETU.
III.

Przyłączanie do sieci w budynkach AWF

1.

W celu uzyskania dostępu do sieci komputerowej przez Studenta, należy zgłosić się
osobiście wraz z legitymacją studencką i innym dokumentem ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy) do Centrum Informatycznego AWF Warszawa
mieszczącego się w Gmachu Głównym pok. 307 (2 piętro) z wypełnionym
i własnoręcznie podpisanym wnioskiem (będącym załącznikiem do niniejszego
regulaminu), który jest dostępny pod adresem www.ci.awf.edu.pl.

2.

W celu uzyskania dostępu do sieci komputerowej przez Pracownika korzystającego
z notebooka, należy zgłosić się osobiście wraz dokumentem potwierdzającym
tożsamość do Centrum Informatycznego AWF Warszawa mieszczącego się w Gmachu
Głównym pok. 307 (2 piętro). Dostęp jest przyznawany po akceptacji niniejszego
regulaminu.

3.

W celu uzyskania dostępu do sieci komputerowej przez Pracownika korzystającego
z komputera stacjonarnego, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo do Centrum
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Informatycznego AWF Warszawa i umówieniu się na wizytę serwisową. Dostęp jest
przyznawany po akceptacji niniejszego regulaminu.
4.

Podłączenie użytkownika do sieci (aktywacja usługi) nastąpi po spełnieniu przez
wnioskującego wszystkich wymagań formalnych, w ciągu 5 dni roboczych od daty
wpłynięcia wniosku do Centrum Informatycznego AWF Warszawa.

5.

Przyłączany do sieci komputer musi być sprawny oraz poprawnie skonfigurowany.
Dotyczy to głównie instalacji karty sieciowej wraz ze sterownikami oraz odpowiedniej
konfiguracji systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz protokołów
sieciowych TCP/IP (zalecana konfiguracja automatyczna – DHCP).

6.

Ilość komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest możliwościami technicznymi
oraz ilością adresów IP przydzielonych dla USK w DS.

7.

Konfiguracją i zarządzaniem USK zajmuje się Centrum Informatyczne AWF Warszawa.

8.

Konfiguracja protokołu TCP/IP dla karty sieciowej odbywa się w sposób automatyczny
(poprzez protokół DHCP) po podłączeniu komputera do gniazda logicznego za pomocą
kabla sieciowego (patchcorda).

9.

Każdy użytkownik komputera niebędącego własnością AWF zobowiązany jest do
zakupienia we własnym zakresie i na własny koszt elementów sieci, niezbędnych do
przyłączenia komputera do sieci USK, tj. karty sieciowej oraz patchcorda kat.5e
niekrosowany (kabel sieciowy wyposażony na obu końcach w złącza RJ-45, który łączy
komputer z gniazdem logicznym).

10.

Do jednego gniazda logicznego i jednego wydzielonego gniazda elektrycznego można
podłączyć 1 zestaw komputerowy. W przypadku studenta podłączenie do sieci możliwe
jest jedynie w hallu głównym Gmachu głównego na pierwszym Pietrze.

11.

O rozdziale adresów IP decydują administratorzy USK.

12.

Komputer jest podłączany wyłącznie za zgodą administratora sieci. Zabrania się
samowolnego przyłączania do sieci komputerów lub innych urządzeń pod rygorem
określonym w dziale V pkt. 3 niniejszego regulaminu.

13.

W sprawach spornych między użytkownikiem sieci USK i Centrum Informatycznym
AWF Warszawa (Administratorem USK), prawo do interpretacji postanowień
niniejszego regulaminu przysługuje Centrum Informatycznemu AWF Warszawa.
IV.

Przyłączanie do bezprzewodowej sieci eduroam

1.

W celu uzyskania dostępu do sieci eduroam przez Użytkownika niezbędne jest
zalogowanie się na stronie https://eduroam.awf.edu.pl i akceptacji postanowień
niniejszego regulaminu

2.

Wszystkie informację dotyczące usługi eduroam dostępne są na w/w stronie.

3.

Użytkownikami eduroam są:
a)

Studenci i doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie posiadający legitymację studencką/doktorancką,

b) Pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
c)

Użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie eduroam,

d) Użytkownicy innych instytucji biorących udział w projekcie eduroam powinni
korzystać z ustawień jednostki macierzystej. Logowanie do sieci eduroam odbywa
się za pomocą konta z jednostki macierzystej.
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V.

Korzystanie z sieci oraz Prawa i Obowiązki Użytkownika USK

1.

Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad określonych
w niniejszym regulaminie, jak również ogólnych zasad korzystania z sieci Internet
(netykieta)

2.

Użytkownik ma prawo zmienić adres fizyczny karty sieciowej – MAC, podany
w oświadczeniu, w uzasadnionych przypadkach wyłącznie za zgodą Administratora.

3.

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony
okresowo lub całkowicie możliwości korzystania z sieci USK.

4.

Użytkownicy naruszający prywatność Administratora lub używający obraźliwych
określeń, wulgaryzmów itp. zostaną, na podstawie udokumentowanych logów,
pozbawieni okresowo przywileju do korzystania z sieci.

5.

Użytkownik ma obowiązek do ochrony swoich zasobów poprzez stosowanie haseł
zabezpieczających, okresową ich zmianę (co najmniej raz w miesiącu) oraz ochronę
tych haseł przed osobami postronnymi.

6.

Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów w sprawach
dotyczących bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.

7.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania
(posiadającego
licencje).
W
przypadku
stosowania
oprogramowania
nielicencjonowanego użytkownik ten jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich
i umów licencyjnych.

8.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody
spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane poprzez osoby
postronne, korzystające z zasobów sieci przy pomocy jego komputera jak i komputera
osoby będącej gościem pracownika, studenta lub mieszkańca, zarówno za jego zgodą
i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.

9.

Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny
okablowania i gniazdka znajdującego się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania
jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia administratora.

10.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu przyłącze
sieciowe logiczne.

11.

Zabronione są wszelkie próby jakiejkolwiek ingerencji zarówno w strukturę sieci jak
i jakiekolwiek działania dotyczące funkcjonowania sieci będące działaniami
niezgodnymi z prawem jak i działania niezgodne z prawem zmierzające do naruszenia
działania komputerów innych użytkowników w szczególności ataki DOS
(uniemożliwianie działania usług sieciowych), rozsyłanie spamu, itp.

12.

Użytkownik ma zakaz podejmowania działań mających na celu uzyskanie
nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, w szczególności
podszywanie się pod innych Użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie
portów. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób
korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.

13.

Użytkownik nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów sieci osobom
nieupoważnionym.

14.

Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać zasobów USK niezgodnie z ich
przeznaczeniem, w szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do USK urządzeń
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bez zezwolenia Administratora. Zauważone nadużycia Użytkownik zobowiązany jest
natychmiast zgłaszać Administratorowi.
15.

Zabronione jest uruchamianie przez Użytkowników serwerów usług (w szczególności
WINS, DNS, DC, DHCP, SQL, PROXY, Gopher). Wyjątek stanowią: serwer typu:
Udostępnianie Microsoft Networks wykorzystujący protokół TCP/IP, serwer FTP,
serwer WWW.

16.

Bezwzględnie zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego
dostępu do zasobów komputerowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
w tym podszywanie się pod innych użytkowników.

17.

W przypadku podejrzenia o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa przez
Użytkownika jego dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom
(w szczególności Policji, Prokuraturze).

18.

Za pobierane i udostępniane dane (tj. filmy, programy, muzykę, itp.) pełną
odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

19.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług sieciowych zgodnie z wymogami
prawa oraz do niewykorzystywania sieci ASK AWF w celu prowadzenia jakiejkolwiek
działalności komercyjnej czy niezgodnej z prawem (w tym także do pobierania
i rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, nagrań audio i wideo, jak
również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim, dotyczy to w
szczególności programów typu Peer2Peer i podobnych).

20.

Udostępnianie danych, do których nie posiada się praw autorskich jest surowo
zabronione.

21.

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony
okresowo lub całkowicie możliwości korzystania z USK jak w pkt. 3. W przypadku
powstania strat materialnych z powodu naruszenia któregokolwiek postanowienia lub
postanowień niniejszego regulaminu, użytkownik może być obciążony kosztami
związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą jak i kosztami związanymi
z przywróceniem stanu sprzed powstania szkody spowodowanej naruszeniem
niniejszego regulaminu, a administratorzy Uczelnianej Sieci Komputerowej mają
obowiązek poinformowania o tym użytkowników.

22.

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Administratora USK do Prorektora
ds. Nauki i Rozwoju w ciągu 5 dni roboczych.

23.

Administratorzy sieci mają obowiązek poinformowania Użytkownika o zasadach
prawidłowej eksploatacji sieci, w tym zapoznanie go z niniejszym regulaminem.

24.

Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za
naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników
(np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).

25.

Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie powstałe z ich winy uszkodzenia
sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na
komputerach Użytkowników.

26.

Administratorzy sieci i systemów oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych
użytkowników są zobowiązane do zachowania tajemnicy uzyskanych tą drogą
informacji.

27.

Administratorzy sieci i systemów USK nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe
funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem,
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w szczególności przez działanie siły wyższej, awarie innych systemów i łączy,
ingerencje Uczelni.
VI.

POSTANOWIENIA KONCOWE I PRZEJSCIOWE

1.

Niniejszy regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu w Domach Studenckich.

2.

Niniejszy regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu na stronie internetowej AWF
www.ci.awf.edu.pl

3.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym zarządzeniem Rektora AWF
Warszawa po akceptacji przez Administratorów USK i Administrację DS.

Załącznik:
1) Wniosek o przyznanie dostępu do uczelnianej sieci komputerowej Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
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