załącznik do
zarządzenia nr 56/10
Rektora PWSZ w Pile
z dnia 16 września 2010 roku

REGULAMIN
Sieci Komputerowej PWSZ w Pile

§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i uŜytkowania Sieci Komputerowej
PWSZ w Pile, zwanej dalej SK PWSZ.
Przeznaczeniem SK PWSZ jest realizowanie procesu zarządzania i administrowania uczelnią,
łączności z siecią Internet oraz wspomaganie procesu dydaktycznego.
§2
Sieć komputerowa PWSZ w Pile

1.
2.
3.

4.
5.
6.

W skład SK PWSZ wchodzi światłowodowy szkielet sieci wraz z podsieciami do niego
przyłączonymi, aktywne urządzenia sieciowe oraz ogólnouczelniane serwery.
Administratorem SK PWSZ jest Centrum Sieciowo – Komputerowe PWSZ w Pile.
Do zadań administratora SK PWSZ naleŜy:
1) utrzymanie istniejącej infrastruktury sieciowej i nadzorowanie prac związanych z jej
rozbudową oraz zapewnienie jej poprawnego funkcjonowania,
2) przydział adresów sieciowych,
3) zarządzanie serwerami administracyjnymi, dydaktycznymi oraz serwerami usług sieciowych
(DNS, WWW, poczta elektroniczna).
UŜytkownikami SK PWSZ mogą być pracownicy PWSZ w Pile, goście PWSZ w Pile w czasie
pobytu na uczelni oraz studenci PWSZ w Pile.
Podłączenie do sieci moŜe nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą administratora SK PWSZ
i zgodnie z ustalonymi przez niego procedurami.
Wszelkie zmiany w okablowaniu sieciowym oraz wyłączanie, wymiana lub rekonfiguracja
urządzeń aktywnych mogą być wykonywane tylko przez administratora sieci lub pod jego
nadzorem.
§3
Usługi oraz bezpieczeństwo SK PWSZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrator SK PWSZ zapewnia bezpieczeństwo sieci oraz określa zasady dostępu do
usług SK PWSZ.
Usługi SK PWSZ mogą być wykorzystywane jedynie do działalności administracyjnej,
dydaktycznej i naukowej.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie SK PWSZ do celów komercyjnych bez zgody władz
uczelni.
KaŜdy uŜytkownik SK PWSZ ma dostęp do sieci Internet na zasadach oraz w sposób
określony przez administratora SK PWSZ.
Administrator SK PWSZ utrzymuje uczelniany serwer nazw DNS i domenę pwsz.pila.pl.
Na potrzeby PWSZ w Pile dostępny jest serwer WWW (obsługujący stronę główną uczelni –
www.pwsz.pila.pl) oraz serwer poczty elektronicznej.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Pracownicy PWSZ w Pile mogą otrzymać konto poczty elektronicznej na serwerze
pocztowym PWSZ w domenie pwsz.pila.pl. Przychodząca i wychodząca poczta sprawdzana
jest przez system antywirusowy oraz antyspamowy.
Administrator SK PWSZ utrzymuje w wybranych miejscach usługę bezprzewodowego
dostępu do Internetu. Transmisja danych pomiędzy uŜytkownikiem a punktem dostępowym
jest szyfrowana przy uŜyciu jednej z technologii szyfrowania danych w sieciach
bezprzewodowych.
UŜytkownicy kont na serwerach w SK PWSZ mają obowiązek dbać o ochronę swoich
zasobów (w szczególności nie udostępniać loginów i haseł dostępu osobom trzecim)
i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.
UŜytkownikom SK PWSZ zabrania się:
1) samodzielnego przypisywania adresów IP,
2) podejmowania prób dostępu do kont innych uŜytkowników,
3) uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła,
4) skanowania portów oraz innej działalności mogącej sygnalizować próby włamań do
systemów,
5) prowadzenia działań mających na celu przechwytywanie transmitowanych w sieci
danych,
6) korzystania z oprogramowania mogącego zakłócić pracę sieci lub naruszyć jej
bezpieczeństwo,
7) wykorzystywania dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem,
8) wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie SK PWSZ takich jak
rozłączanie okablowania lub wyłączanie urządzeń sieciowych,
9) przetrzymywania oraz udostępniania zasobów (m.in. oprogramowania, filmów, plików
muzycznych, kopii ksiąŜek) naruszających przepisy prawa o ochronie własności
intelektualnej.
Osoba korzystająca z SK PWSZ ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania,
równieŜ za szkody wyrządzone innym uŜytkownikom.
Wszyscy uŜytkownicy SK PWSZ zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawnych (w tym dotyczących programów komputerowych, ochrony własności
intelektualnej) i ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikłe z ich nieprzestrzegania.
Administrator SK PWSZ ma prawo monitorować ruch w sieci w celu badania natęŜenia
ruchu, wykrywania zagroŜeń i awarii oraz kontrolowania przestrzegania zasad niniejszego
regulaminu.
W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Administrator SK PWSZ moŜe
w stosunku do uŜytkownika, który dopuścił się naruszenia, wystosować upomnienie,
ograniczyć lub zablokować dostęp do SK PWSZ, a w przypadku raŜących naruszeń
powiadomić władze uczelni.
Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

2

