REGULAMINSIECIKOMPUTEROWEJDOMÓWSTUDENCKICHUNIWERSYTETUWARSZAWSKIEGO

§ 1. POSTANOWIENIAOGÓLNE

-

1. Sieckomputerowa obejmujaca DomStudenta Nr 1, DomStudenta Nr 2, DomStudenta Nr
3, Dom Studenta Nr 4, Dom Studenta Nr 5, Dom Studenta Nr 6 oraz Dom Pracownika
Naukowego zwane dalej jednostkami, jest czescia uczelnianej sieci komputerowej,
zwanej dalej siecia
2. Prawo do korzystania z sieci za posrednictwem lacz w poszczególnychjednostkach ma
kazdy zakwaterowany mieszkaniec posiadajacy imienne skierowanie lub z którym
zawarto umowe najmu, zwany dalej uzytkownikiem.
3. Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialnosci za sposób wykorzystywania kont
przez uzytkowników, a w szczególnosciza zawartosc przesylanych i pobieranych przez
nich danych.
§ 2. OGRANICZENIA
W KORZYSTANIU
Z SIECI
W sieci zabronione jest wykonywanie nastepujacych czynnosci:
1) prowadzenie dzialalnosci majacej na celu naruszenie bezpieczenstwa i stabilnosci

2)

3)
4)
5)
6)
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7)
§3

systemów komputerowych zarówno wewnetrznych jak i zewnetrznych, zaklócanie i
blokowanie pracy innych uzytkowników i systemów;
prowadzenie wszelkiej dzialalnosci komercyjnej np. tworzenie oprogramowania na
zlecenie, prowadzenie komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsylanie listów
reklamowych;
prowadzenie agitacji politycznej i religijnej;
poslugiwanie sie falszywymi informacjami w celu uzyskania dostepu do sieci
komputerowej;
prowadzenie wszelkiej
dzialalnosci naruszajacej dobre imie
Uniwersytetu
Warszawskiegooraz obowiazujace przepisy prawa;
modyfikacja, rozbudowywanie, samodzielne naprawy sieci oraz jakakolwiek ingerencja
w jej strukture fizyczna;
przekazywaniei udostepnianie uzyskanegosygnaluinternetowego osobomtrzecim.

. PRAWAUZYTKOWNIKÓWSIECI

1. Uzytkownicy sieci maja prawo do korzystania z udostepnionychzasobówkomputerowych
w ramach przyznanych im kont i zwiazanych z tymi kontami uprawnien. Z konta ma
prawo korzystac wylacznie osoba, której zostalo ono przydzielone.
2. Uzytkownicy sieci maja prawo do ochrony dóbr osobistych (zasoby, dane,
korespondencja)w ramach mozliwosci oferowanych przez systemy operacyjne.
§ 4. OBOWIAZKIUZYTKOWNIKÓWSIECI
Kazdy uzytkownik sieci ma obowiazek:
1) dbac o ochrone dostepu do wlasnego konta;
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2) podporzadkowywac sie zaleceniom administratorów i techników sieci w zakresie
prawidlowegojej dzialania;
3) zglaszac zauwazone luki w systemie praw dostepu oraz wszelkie zauwazone
nieprawidlowosci;
4) wykorzystywac przyznane konto zgodnie z zasadami pracy w Internecie oraz
obowiazujacym w Polsce prawem;
5) przestrzegac postanowien niniejszego regulaminu.
§ 5. OTWARCIEI ZAMKNIECIE KONTA

-

1. Otwarcie konta nastepuje na pisemny wniosek zainteresowanego uzytkownika, zlozony
w administracji wlasciwej jednostki na formularzu stanowiacym zalacznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, zawierajacym potwierdzenie faktu zaznajomienia sie z
regulaminem sieci komputerowej i zobowiazanie do jego przestrzegania. Zgode na
otwarcie konta wydaje kierownik wlasciwej jednostki dla ubiegajacego sie mieszkanca.
Otwarcie konta nastepuje w terminie do 7 dni roboczych od daty zlozenia wniosku.
Wnioski o otwarcie kont przechowywane sa w administracji wlasciwej jednostki.
Procedura otwarcia konta opisana jest w zalaczniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Konto otwierane jest na okres zakwaterowania uzytkownika. Z dniem wykwaterowania
konto zostaje zamkniete do czasu uzyskania przez jego wlasciciela prawa do
zakwaterowania.
3. Kontouzytkownikazostaje zamkniete w nastepujacych przypadkach:
a) rezygnacji z zakwaterowania;
b) pozbawienia prawa do zakwaterowania;
c) nieprzestrzegania regulaminu obowiazujacego w jednostce kwaterujacej
uzytkownika;
d) zalegania z oplatami;
e) nieprzestrzegania postanowien niniejszego regulaminu.
4. Otwieraniem i zamykaniem kont zajmuja sie administracje wlasciwychjednostek.
§ 6. ADMINISTRACJA
SIECI
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1. Administracja sieci zajmuje sie zespól obslugi sieci skladajacy sie z administratorów i
techników.

2. Administratorzy sieci administracyjnie podlegaja KierownikowiDomu Studenta Nr 1, a
technicy kierownikomwlasciwychjednostek.

3. Dozadan administratorów nalezy:

a) zapewnienie sprawnego dzialania sieci;
b) instalacja, konfiguracja i zarzadzanie serwerami dostepowymi i firewall'ami oraz
usuwanie ich awarii;
c) aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania serwerów dostepowych,
firewalli i aktywnego sprzetu sieciowego;
d) instalacja, konfiguracja i utrzymanie w sprawnosci aktywnego sprzetu sieciowego
(switche, routery, modemy xDSL,konwertery mediów);
e) monitoring pasywnego sprzetu sieciowego (patchpanele, gniazda, kable krosujace);
2

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

usuwanie awarii i usterek sieci zgloszonych przez uzytkowników do gniazda
sieciowego w pokoju;
prowadzenie dokumentacji (ksiazek kontrolnych) serwerów zawierajacych wpisy o
ingerencjach i modyfikacjach dokonywanych w systemach i serwerach;
prowadzenie stalego monitoringu sieci, zarzadzanie ruchem sieciowym i zglaszanie
wszelkich zauwazonych nieprawidlowosci kierownikom jednostek;
kontrola
przestrzegania
przez uzytkowników
regulaminu
sieci i zglaszanie
stwierdzonych nieprawidlowosci kierownikom jednostek;
wykonywanie okresowych archiwizacji danych niezbednych do administracji sieci;
przekazywanie uzytkownikom informacji niezbednych do korzystania z sieci;
scisle wspóldzialanie z kierownikami jednostek, Dzialem Sieciowym ICM i Dzialem
Sieci Komputerowych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa sieci.

4. Dozadan techników nalezy:
a) przyjmowanie i obsluga zgloszen uzytkowników wpisanych do zeszytu w portierni
wlasciwej jednostki;
b) przyjmowanie i rozwiazywanie zgloszen przekazanych przez administratorów sieci
(zgloszenia uzytkowników przekazane poczta elektroniczna, za pomoca formularza
na stronie www.sds.uw.edu.pllub sekretarki automatycznej);
c) utrzymywanie stanu rozwiazywanychzgloszenw systemie ticketingu;
d) sprawdzanie gniazd i komputerów switchem;
e) w szczególnych przypadkach pomoc uzytkownikom przy konfiguracji komputera w
zakresie dotyczacym dostepu do sieci;
f) diagnozowanieodcinków sieci na prosbe administratorów sieci
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5. Awarie sieci nalezy zglaszac poprzez formularz na stronie www.sds.uw.edu.pl. wpis do
zeszytu w portierni jednostki lub na automat zgloszeniowynr 47-997.
6. Czasreakcji administratorów i techników w dni powszednienie powinien byc dluzszy niz
24 godziny.
7. Czasusunieciaawarii jest uwarunkowanymozliwosciami technicznymi.
8. Uwagi dotyczace pracy administratorów nalezy zglaszacKierownikowi DomuStudenta Nr
1 za posrednictwem kierownika wlasciwej jednostki, a uwagi dotyczace pracy techników
kierownikom wlasciwych jednostek.
§ 7. PRAWAI OBOWIAZKI ADMINISTRATORÓW

1. Administratorzy sieci maja obowiazek zamykania kont uzytkowników, którzy w oczywisty
sposób naruszaja postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zamkniecia konta
administratorzy maja obowiazek niezwlocznie poinformowac kierownika wlasciwej
jednostki. Od decyzji administratorów uzytkownikowi przysluguje odwolanie do
kierownika wlasciwej jednostki.
2. Administratorzy sieci maja prawo ograniczyc dostep do sieci o ile uzasadnionejest to
wzgledami technicznymi, bezpieczenstwemsieci lub przepisami prawa.
3. Administratorzy sieci nie ponoszaodpowiedzialnosciza naruszeniadóbr osobistychi inne
naduzycia powstale z winy uzytkowników, a w szczególnosciw rezultacie udostepnienia
identyfikatora i hasla innym osobomlub celowe dzialania mogacezaklócic prace sieci.
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4. Administratorom nie wolno wprowadzac nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami
modyfikacji w systemach mogacych zaklócac prace sieci, serwerów i innych urzadzen
sieciowych.
PORZADKOWE
I KONCOWE
§ 8. POSTANOWIENIA

1. Odplatnosc za korzystnie z sieci wynosi 10 zl miesiecznie i pobierana jest od kazdego
uzytkownika lacznie z oplata za zakwaterowanie, niezaleznie od daty otwarcia lub
zamkniecia konta. Uniwersytet Warszawskizastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci
oplaty w uzgodnieniu z Zarzadem Samorzadu Studentów UW.
2. Uniwersytet Warszawskimoze monitorowac przeplyw danych pomiedzy uzytkownikamiw
zakresie niezbednym do zapewnienia bezpieczenstwa i optymalnej pracy sieci oraz
sprawdzenia zgodnosci z obowiazujacym prawem.
3. Uzytkownik ponosi pelna odpowiedzialnosc finansowa za szkody wyrzadzone
Uniwersytetowi Warszawskiemu.
4. Traci moc "Regulamin sieci komputerowej domów studenckich Uniwersytetu
Warszawskiego"wprowadzony Zarzadzeniem Nr 21 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia19 pazdziernika 2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Sieci
Komputerowej DomówStudenckich Uniwersytetu Warszawskiego.
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Zatacznik Nr 1

(imiei nazwisko)
PESEL/nr

paszportu

wydzial, rok studiów
Ot

"

".."..."

"""..."..."

"" "."...

jednostka, nr pokoju

WNIOSEKO OTWARCIEKONTAW SIECIKOMPUTEROWEJDOMÓWSTUDENCKICHUW.

"

Ja, nizej podpisany/a oswiadczam, ze zapoznalem sie z Regulaminem sieci komputerowej
zobowiazujesie do jego scislego przestrzegania.
Przyjmuje do wiadomosci, ze nieprzestrzeganie zasad w nim okreslonych spowoduje zamkniecie
konta.
Jednoczesnie kwituje odbiór nieuszkodzonej koperty utajnionej z identyfikatorem i hastem.

...............................
miejscowosc, data

.........................................
czytelny podpis
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ZaLacznik Nr 2

PROCEDURA

OTWARCIA

KONTA

W celu uzyskaniadostepu do sieci komputerowej uzytkownikzgLaszasie do administracji jednostki,
w której jest zakwaterowany.
Po wypelnieniu wniosku o otwarcie konta, pracownik administracji wydaje uzytkownikowikoperte
zawierajaca identyfikator i hasLooraz do wgladu instrukcje podLaczeniakomputera do sieci.
Po podLaczeniukomputera do sieci uzytkownikloguje sie do podsieci dla gosci, otrzymujac dostep
do specjalnej strony WWWzawierajacej dalsze instrukcje podLaczeniasie do sieci komputerowej
oraz dostepem do niezbednego oprogramowania.
Wykot:Zystujac uzyskane w administracji jednostki identyfikator i haslo oraz dodatkowe
identyfikujace go dane, pobiera dane niezbedne do logowaniaw sieci.
W przypadku blokady konta uzytkownikpowtarza od poczatku procedure otwarcia konta.
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