
(Dział Organizacyjny – 2010) 

 
 

ZARZĄDZENIE  Nr  29/2010 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

            z dnia    21  kwietnia  2010 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 

                                                                                                 R E K T O R 
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          Załącznik 
          do zarządzenia Nr 29/2010 
          z dnia  21 kwietnia 2010 r. 

 
 
 

REGULAMIN  UCZELNIANEJ  SIECI  KOMPUTEROWEJ  
UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

   
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1   

 
1. Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Wrocławskiego, zwana dalej  „USK UWr” jest 

przyłączona do Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), a poprzez nią do 
Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i podlega przepisom zawartym  
w regulaminach NASK, Wrocławskiego Centrum Sieciowo - Superkomputerowego (WCSS)  
i WASK, które mają zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem.  

2. Sieć Komputerowa Uniwersytetu Wrocławskiego ma na celu umoŜliwienie jej uprawnionym 
uŜytkownikom dostępu do informacji niezbędnych do realizacji celów dydaktyczno-
naukowych, ponadto wspiera realizację zadań związanych z zarządzaniem uczelnią. 

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w sieci USK UWr, naleŜy postępować 
zgodnie z zarządzeniem Nr 89/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

II. Definicje 
 

§ 2 
 

1. Jako Uczelnianą Sieć Komputerową Uniwersytetu Wrocławskiego (USK UWr) rozumie się 
zbiór wszystkich sieci lokalnych poszczególnych jednostek oraz sieć szkieletową wraz  
z zasobami. 

2. Jako sieć szkieletową definiuje się część sieci zapewniającą połączenia pomiędzy sieciami 
lokalnymi oraz sieciami zewnętrznych operatorów. Sieć szkieletowa słuŜy wszystkim 
jednostkom UWr i ma za zadanie zapewnić moŜliwość wymiany danych zarówno pomiędzy 
sieciami lokalnymi, jak i pozwolić na dostęp do zewnętrznych źródeł informacji np. do 
ogólnoświatowej sieci Internet, zasobów danych zgromadzonych na innych uczelniach itp. 

3. Zasoby są integralną częścią sieci szkieletowej. Jako zasoby definiuje się serwery wraz  
z udostępnianymi na nich usługami takimi jak: poczta elektroniczna, publikacje 
elektroniczne, konta uŜytkowników, usługi ftp, news, obsługa nazw itp.  

4. Jako elementy sieci definiuje się sprzęt aktywny (routery, switche, huby itp.) oraz 
okablowanie sieci. 

5. Jako sieci lokalne definiuje się fragmenty sieci wybudowane i administrowane poprzez 
jednostki UWr. Sieci lokalne zapewniają wymianę danych komputerowych na terenie 
jednostki/komórki (Wydział, Instytut, Dział itp.) i mogą zostać przyłączone do sieci 
szkieletowej w miejscu wyznaczonym przez administratora USK UWr. 

6. Administratorem USK UWr jest kierownik CUI lub osoba przez niego wyznaczona. 
7. UŜytkownikiem USK UWr jest kaŜda uprawniona osoba łącząca się za pomocą urządzenia 

elektronicznego do USK UWr, a w szczególności: pracownik lub student UWr, pracownik lub 
student innej uczelni realizujący zadania akademickie na podstawie odrębnych porozumień  
z UWr. UŜytkownikiem jest równieŜ kaŜda inna osoba, której Centrum Usług 
Informatycznych udostępniło moŜliwość korzystania z sieci USK UWr lub podmiot, któremu 



(Dział Organizacyjny – 2010) 3 

Centrum Usług Informatycznych udostępniło moŜliwość korzystania z sieci USK UWr na 
podstawie odrębnej umowy zawartej z UWr. 

8. Jako studenta rozumie się kaŜdego studenta studiów pierwszego, drugiego stopnia, 
studenta jednolitych studiów magisterskich, studiów trzeciego stopnia, uczestnika studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

9. Przez sieć chronioną rozumie się sieć komputerową odseparowaną od Internetu „ścianą 
ognia” (firewall). 

10. Jako adres IP (Internet Protocol address) rozumie się unikatowy numer przyporządkowany 
urządzeniom sieci komputerowej.  
 

III. Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

§ 3 
 

1. USK UWr tworzą: 
1/ sieć szkieletowa Uczelni, 
2/ sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych UWr, 
3/ lokalna sieć Administracji Centralnej, zwana dalej „LAN-AC”, 
4/ sieć Domów Studenckich UWr, zwana dalej „siecią DS”. 

2. Nadzór nad USK UWr sprawuje Centrum Usług Informatycznych. 
3. Sieć szkieletowa obejmuje serwery oraz infrastrukturę komunikacyjną przeznaczoną do 

świadczenia usług ogólnouczelnianych.  
4. Sieć lokalna jednostki organizacyjnej UWr obejmuje komputery, serwery i infrastrukturę 

komunikacyjną danej jednostki organizacyjnej UWr i podlega jej kierownikowi. 
5. Sieć LAN-AC obejmuje komputery, serwery i wydzieloną infrastrukturę komunikacyjną 

przeznaczone do obsługi administracji UWr i podlega kierownikowi CUI. 
6. Sieć DS obejmuje infrastrukturę komunikacyjną oraz serwery domów studenckich i podlega 

Prorektorowi ds. Studenckich. 
7. Kierownik CUI rozstrzyga wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu, których 

rozpatrzenie nie podlega właściwości władz uczelni, bądź właściwości sądów powszechnych. 
8. Kierownik CUI moŜe - na podstawie wydanych upowaŜnień – przekazać w formie pisemnej 

wybranym podmiotom – pracownikom lub jednostkom organizacyjnym UWr - część swoich 
uprawnień dotyczących zarządzania siecią.  

9. Na podstawie pisemnego wniosku złoŜonego we właściwym trybie przez uprawnione organy 
państwowe, kierownik CUI jest uprawniony za wiedzą i zgodą Rektora do udostępniania  
i gromadzenia uprawnionym organom danych umoŜliwiających identyfikację sprawców 
czynów zabronionych.  

 
§ 4 

 
1. Podłączenie lokalnej sieci komputerowej danej jednostki do sieci szkieletowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego jest realizowane na wniosek jej kierownika złoŜony w Centrum Usług 
Informatycznych.  

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany ustanowić wewnętrzny regulamin 
uŜytkowania sieci lokalnej, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika CUI. 
Postanowienia regulaminu sieci lokalnej nie mogą być sprzeczne z ustaleniami niniejszego 
Regulaminu. 

3. Prorektor ds. Studenckich, w porozumieniu z kierownikiem CUI, ustanawia regulamin sieci 
DS. 

4. KaŜda sieć lokalna podłączana do sieci szkieletowej UWr musi posiadać lokalnego 
administratora oraz regulamin korzystania z tej sieci. 

5. Administratora sieci lokalnej powołuje kierownik jednostki organizacyjnej, której ona 
podlega. Dane administratora  sieci lokalnej (imię, nazwisko, nr telefonu słuŜbowego oraz 
adres e-mail) jednostka organizacyjna ma obowiązek przekazać do CUI w ciągu 5 dni 
roboczych od jego powołania. W sprawach dotyczących zachowania ciągłości, spójności  
i bezpieczeństwa sieci oraz współpracy na styku sieci lokalnej z siecią szkieletową 
administrator sieci lokalnej podlega administratorowi USK UWr. 
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6. Administrator sieci lokalnej ma obowiązek prowadzenia i aktualizowania na bieŜąco 
wszelkich zmian w elektronicznej ewidencji oprogramowania swojej jednostki. 
Ewidencja oprogramowania powinna zawierać: 

1/ typ i numer ewidencyjny komputera, na którym zainstalowany jest program, 
2/ nazwę oprogramowania, 
3/ informację o posiadanej licencji (tak, nie), 
4/ fakturę zakupu (data zakupu, nr faktury). 

Administrator sieci lokalnej ma obowiązek przedstawiać ewidencję na Ŝądanie 
Administratora sieci USK UWr lub organu kontrolującego legalność oprogramowania. 

7. Administrator sieci lokalnej jest odpowiedzialny za eksploatację sieci lokalnej oraz  
przestrzeganie przez uŜytkowników postanowień zawartych w § 14 niniejszego Regulaminu. 

8. Administrator sieci lokalnej prowadzi konta na komputerach w swojej sieci oraz jest 
zobowiązany zagwarantować ochronę dostępu do USK UWr przed osobami 
nieuprawnionymi. 

9. Administrator USK UWr ma prawo odmówić podłączenia sieci lokalnej do szkieletu sieci  
w przypadku, gdy nie został wyznaczony administrator sieci lokalnej do czasu jego 
powołania. 

10. Administrator USK UWr ma prawo odłączyć sieć lokalną od sieci szkieletowej, gdy jednostka 
nie posiada administratora, do czasu jego powołania. O zamiarze odłączenia sieci lokalnej 
od sieci szkieletowej administrator USK UWr ma obowiązek pisemnie poinformować 
kierownika jednostki organizacyjnej, na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
odłączenia. 
 

§ 5 
 

1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych wskutek awarii USK UWr. 
2. Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Wrocławskiego moŜe być uŜytkowana wyłącznie 

w zgodzie z obowiązującym prawem. 
3. Za pośrednictwem USK UWr nie wolno rozpowszechniać bez zgody Rektora treści lub 

obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp. 
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe w sieci lokalnej USK UWr pracuje komputer w sposób 

niezgodny z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, administrator sieci ma obowiązek 
powiadomić o tym fakcie zwierzchnika uŜytkownika komputera. Administrator ma równieŜ 
prawo do natychmiastowego wyłączenia dostępu komputera do sieci, jeŜeli w jego ocenie 
jest to niezbędne. 

5. JeŜeli w sieci DS pracuje komputer w sposób niezgodny z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, 
administrator sieci DS wyłącza dostęp do sieci i powiadamia o tym fakcie kierownika DS  
i kierownika CUI. 

IV.  UŜytkownicy Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego 

§ 6 

1. Prawo do bezpłatnego konta WWW na serwerach w domenie uni.wroc.pl, konta domowego 
w domenie uni.wroc.pl mają:  

1/ komórki administracyjne, 
2/ jednostki organizacyjne, 
3/ nauczyciele akademiccy UWr. 

2. Konto jest zakładane na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu skierowany do 
kierownika CUI. 

3. W przypadku ubiegania się o uzyskanie własnej nazwy (poddomeny) w domenie uni.wroc.pl 
uŜytkownik zobowiązany jest do złoŜenia pisemnego wniosku do kierownika CUI. 

4. Na serwerach ogólnouniwersyteckich jedna osoba moŜe posiadać tylko jedno konto. 
5. Konto uŜytkownika nie moŜe być uŜywane do rozpowszechniania treści lub obrazów 

godzących w dobre imię Uniwersytetu, ani do rozpowszechniania treści lub obrazów  
o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp.  
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6. Administrator danej domeny decyduje o załoŜeniu i likwidacji kont oraz o przyznaniu  
i odebraniu praw uŜytkownikowi w zakresie korzystania z zasobów systemu. UŜytkownicy 
zobowiązani są do przestrzegania zaleceń administratora podczas pracy w systemie. 

7. Konto uŜytkownika musi być zabezpieczone hasłem lub kluczem, gwarantującym poufność 
danych uŜytkownika oraz uniemoŜliwiającym korzystanie z systemu przez osoby 
nieuprawnione. Prawo wykorzystywania konta naleŜy wyłącznie do jego uprawnionego 
uŜytkownika. 

8. Udostępnianie konta osobom trzecim traktowane jest jako powaŜne naruszenie zasad pracy 
w sieci. Fakt nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie powinien być 
natychmiast zgłoszony administratorowi. 

9. Administrator systemu dokonuje weryfikacji kont uŜytkowników 2 razy w ciągu roku. Konta 
osób, które utraciły status pracownika oraz konta jednostek organizacyjnych (komórek 
administracyjnych), które utraciły swoją podmiotowość są blokowane nie później niŜ w dniu 
ustania stosunku pracy lub nie później niŜ w dniu utraty przez jednostkę podmiotowości. 

10. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania konta uruchamiana jest poniŜsza 
procedura likwidacji:  

1/ blokowana jest moŜliwość wysyłania poczty elektronicznej, 
2/ blokowana jest indywidualna strona WWW uŜytkownika, 
3/ blokowane są wszystkie uprawnienia wynikające z posiadanego konta, 
4/ przez okres 3 miesięcy uŜytkownikowi pozostawiany jest dostęp do zawartości konta  

i w tym czasie uŜytkownik powinien zadbać o ewentualne przeniesienie jego 
zawartości lub odblokowanie uprawnień do korzystania z konta, 

5/ po upływie 3 miesięcy zawartość konta jest usuwana, 
6/ identyfikator konta nie zostaje ponownie przydzielony innej osobie. 

11. UŜytkownik konta odpowiada za wszelkie szkody wynikające z tytułu wykorzystywania kont 
niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach ogólnych oraz na zasadach przewidzianych  
w niniejszym Regulaminie. 

12. UŜytkownik konta zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Uczelnianej Sieci 
Komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 7 

 
1. Konta e-mail pracowników UWr są zakładane w momencie zatrudnienia. 
2. Pracownik UWr uŜywający konta na serwerze ogólnouniwersyteckim otrzymuje domyślnie 

adres poczty elektronicznej ID@uni.wroc.pl, gdzie ID jest identyfikatorem konta typu Imię. 
Nazwisko. 

3. UŜytkownicy kont na serwerach lokalnych posługują się adresami ustalanymi na podstawie 
regulacji dotyczących tych serwerów. 

 
§ 8 

 
Dodatkowe zasady prowadzenia kont uŜytkowników w sieciach lokalnych USK UWr mogą zostać 
określone w regulaminach tych sieci. 

 
 

§ 9 
 
Administratorzy mają prawo limitowania wielkości udostępnianych zasobów, z których moŜe 
korzystać uŜytkownik, a takŜe w uzasadnionych przypadkach, mogą ograniczyć dostęp do usług 
sieciowych, operacji typu uruchomienia programu, odczytu/zapisu plików lub połączenia z innym 
systemem. 
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V. Usługi sieciowe Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

§ 10 
 

1. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie podstawowych usług sieciowych  
i koordynującą działania dotyczące udostępniania usług sieciowych w USK UWr jest CUI. 

2. Centrum Usług Informatycznych utrzymuje uniwersytecki serwer nazw (DNS) dla potrzeb 
USK UWr. Delegacja poddomen i rejestracja nowych nazw lokalnej sieci odbywa się  
w porozumieniu z administratorem USK UWr. 

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości administrator USK UWr ma prawo odmówić 
dołączenia serwera nazw, jak równieŜ w uzasadnionych przypadkach wyłączyć usługę. 

4. Centrum Usług Informatycznych utrzymuje ogólnouniwersytecki serwer poczty 
elektronicznej, odpowiada za jego prawidłową konfigurację i ciągłą dostępność. 

5. Sieci lokalne USK UWr mogą dysponować własnymi serwerami poczty elektronicznej bądź 
korzystać z serwera ogólnouniwersyteckiego. Administrator USK UWr ma prawo podjąć 
decyzję o wyłączeniu serwisu poczty elektronicznej w sieci lokalnej po stwierdzeniu 
niepoprawnego funkcjonowania tej usługi. 

6. Usługi typu ogólnodostępny serwer FTP, serwer WWW oraz inne serwisy oferowane w sieci 
USK UWr podlegają kontroli administratora USK UWr, który w szczególności moŜe domagać 
się: 

1/ zagwarantowania ciągłej dostępności serwisu, 
2/ podporządkowania się obowiązującym w USK UWr zasadom bezpieczeństwa. 

 
§ 11 

 
1. Za stronę główną UWr odpowiada Biuro Promocji i Informacji.  
2. Wszystkie strony WWW udostępniane przez serwery USK UWr muszą być u dołu strony 

oznaczone informacją o osobie/jednostce odpowiedzialnej za zawartość danej strony,               
w sposób pozwalający na przekazanie uwag dotyczących zawartości strony. 

3. Administrator serwera głównego WWW określa warunki techniczne utrzymywania stron 
WWW uŜytkowników. 

4. Strony WWW uŜytkowników słuŜą do celów edukacyjnych i naukowych, a w przypadku 
jednostek organizacyjnych, komórek administracyjnych i organizacji – do celów zgodnych  
z ich działalnością statutową.    

5. UŜytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW. 
6. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania stron WWW określa odrębne zarządzenie 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

§ 12 
 

1. W celu uruchomienia usługi forum lub listy dyskusyjnej konieczne jest określenie 
administratora usługi, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad prawa oraz 
niniejszego Regulaminu. 

2. Administrator forum lub listy dyskusyjnej ma obowiązek usuwania ze znajdujących się tam 
wypowiedzi treści niezgodnych z prawem lub zasadami niniejszego Regulaminu. 

 
 

VI.  Prawa i obowiązki administratora i uŜytkownika 

§ 13 

1. Administrator USK UWr zapewnia ochronę USK UWr oraz określa zasady zewnętrznego 
dostępu do usług. 

2. W zakresie ochrony danych osobowych administrator USK UWr i administratorzy sieci 
lokalnych są zobowiązani do przestrzegania postanowień zarządzenia Nr 89/2004 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych 
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i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności 
do przestrzegania zaleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji UWr. 

3. Administrator USK UWr ma prawo wystąpić do administratora sieci lokalnej z zaleceniem 
instalacji w jego systemie wskazanych mechanizmów ochrony. 

4. Administratorzy sieci lokalnych USK UWr są zobowiązani utrzymywać zapis podstawowych 
zdarzeń w systemie przez okres dwóch tygodni i w razie potrzeby analizować zapisy 
systemowe i przekazywać wyniki administratorowi USK UWr. 

5. Administrator sieci lokalnej zapewnia ochronę zasobów uŜytkowników za pomocą 
dostępnych narzędzi systemowych oraz zgodnie z procedurą antywirusową, określoną 
odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

6. Administrator sieci lokalnej posiadającej serwer poczty elektronicznej podporządkowuje się 
zaleceniom administratora USK UWr w celu ochrony przed atakowaniem sieci za 
pośrednictwem programów obsługi poczty elektronicznej. 

7. Personel obsługujący sieć ma obowiązek zachowywania tajemnicy słuŜbowej.  
8. Administrator ma prawo czasowo zablokować konto, gdy jest ono niewłaściwie chronione lub 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest uŜywane przez osoby nieupowaŜnione. 
9. Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Wrocławskiego nie zapewnia szyfrowania 

transmisji na poziomie łącza, ale administratorzy sieci lokalnych powinni udostępniać 
techniki umoŜliwiające szyfrowanie danych. 

10. W przypadku stwierdzenia generowania przez komputer dołączony do USK UWr strumienia 
danych zakłócającego prace sieci, administrator USK UWr lub administrator sieci lokalnej ma 
prawo zablokować dostęp do tego komputera do czasu wyjaśnienia sprawy.  
O powtarzających się problemach tego typu administratorzy powiadamiają kierownika 
jednostki, w której znajduje się ten komputer. 

11. Urządzenia dostępowe łączności bezprzewodowej mogą być podłączane do USK UWr 
wyłącznie w porozumieniu z administratorem USK UWr lub osobą upowaŜnioną przez 
administratora USK UWr do podejmowania takich decyzji na określonym terenie. 
Podłączanie urządzeń bez porozumienia będzie traktowane jako powaŜne naruszenie zasad 
bezpieczeństwa USK UWr. 

12. Strony WWW zawierające formularz logowania uŜytkownika nie mogą naraŜać danych 
uŜytkownika na przechwycenie, a w szczególności: 

1/ cała strona musi korzystać z protokołu HTTPS, 
2/ skrypt formularza danych musi korzystać z protokołu HTTPS, 
3/ serwer obsługujący stronę musi korzystać z certyfikatu, 
4/ jeŜeli serwer obsługuje wyłącznie logowanie do sieci lokalnej, to musi to być 

wyraźnie zaznaczone, 
5/ obsługa logowania w zakresie szerszym niŜ do sieci lokalnej moŜe być 

uruchomiona wyłącznie za zgodą administratora USK UWr, wydaną na piśmie. 

§ 14 

1. UŜytkownicy są zobowiązani do: 
1/ przestrzegania Regulaminu USK UWr, 
2/ przestrzegania zaleceń, uwag oraz wytycznych pochodzących od administratorów 

sieci lokalnych oraz administratora USK UWr. 
2. UŜytkownikom sieci zabrania się działań sprzecznych z regulaminem oraz obowiązującym  

w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, przyjętymi zasadami współŜycia 
społecznego, dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi. 

3. W celu ochrony sieci uŜytkownik USK UWr powinien dbać o bezpieczeństwo swojego konta, 
w szczególności chronić swoje hasło i inne dane słuŜące do uwierzytelnienia. 

4. UŜytkownik nie moŜe Ŝądać zmiany hasła czy otwarcia zablokowanego dostępu drogą 
telefoniczną, jeŜeli nie ma moŜliwości identyfikacji dzwoniącego. 

5. Zabrania się uŜytkownikowi USK UWr: 
1/ odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom, 
2/ podejmowania prób wykorzystania obcego konta i uruchamiania aplikacji 

deszyfrujących hasła, 
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3/ prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie 
informacji przepływającej w sieci, 

4/ zmiany adresu sprzętowego karty sieciowej lub przydzielonego adresu IP  
(z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z administratorem odpowiedniej sieci), 

5/  uruchamiania aplikacji, które mogą zakłócać lub destabilizować pracę systemu 
lub sieci komputerowej, bądź naruszyć prywatność zasobów systemowych, 

6/ nieuprawnionej rozbudowy sieci m.in. niedozwolone jest uruchamianie urządzeń  
i programów świadczących usługę DHCP (np. router bezprzewodowy, router 
przewodowy), 

7/ ręcznej konfiguracji adresu IP w urządzeniu sieciowym lub końcowym bez 
pisemnej zgody administratora, 

8/ zmian w lokalizacji urządzeń będących w jego uŜytkowaniu bez pisemnego 
poinformowania administratora, 

9/ dezorganizowania pracy innych uŜytkowników sieci, 
10/ wykorzystywania bezpłatnych kont w celach zarobkowych, 
11/ rozpowszechniania i udostępniania materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami oraz etyką, 
12/ instalowania i uruchamiania oprogramowania: utrudniającego wykorzystywanie 

sprzętu, oprogramowania i zasobów sieci innym uŜytkownikom; uszkadzającego 
lub naraŜającego na uszkodzenia sprzęt komputerowy; bez waŜnej licencji, 

13/ podejmowania działań mających na celu niezgodne z obowiązującym prawem 
udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie wytworów objętych prawem 
autorskim, 

14/ przetwarzania  danych osobowych, niezgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych oraz z zarządzeniem Nr 89/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych  
w systemach informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

15/ podejmowania działań mogących narazić na uszczerbek dobre imię Uczelni, 
16/ wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam). 

6. W przypadku nie przestrzegania powyŜszych zasad przez uŜytkownika, administrator sieci 
lokalnej lub administrator USK UWr moŜe czasowo ograniczyć lub zablokować dostęp do 
sieci. 

7. O naruszeniu obowiązujących zasad uŜytkowania USK UWr powiadamiany jest przełoŜony 
uŜytkownika, a w przypadku studentów i doktorantów - dziekan. 

8. Złamanie regulaminu pociąga za sobą odpowiedzialność uŜytkowników z tego tytułu, według  
postanowień regulaminu. 

9. Złamanie regulaminu, stanowiące naruszenie prawa będzie zgłaszane przez administratorów 
właściwym organom. 

10. UŜytkownicy sieci mają prawo do: 
1/ zgłaszania administratorom uwag i wniosków dotyczących działania sieci, 
2/ składania wyjaśnień dotyczących złamania regulaminu, 
3/ korzystania z USK UWr w zakresie przewidzianym przez regulamin oraz przyjęte 

wewnętrzne akty prawne UWr. 
 

VII. Sankcje związane z naruszeniem regulaminu 
 

§ 15 
 
1. Wobec uŜytkownika, który dopuścił się naruszenia regulaminu, CUI moŜe zastosować,  

w zaleŜności od wagi naruszenia, następujące sankcje: 
1/ pisemne ostrzeŜenie od kierownika Zespołu Zasobów Sieci i Serwerów, 
2/ pisemne ostrzeŜenie od kierownika CUI, 
3/ czasową utratę uprawnień uŜytkownika USK UWr na okres 1 miesiąca, 
4/ czasową utratę uprawnień uŜytkownika USK UWr na okres 3 miesięcy, 
5/ czasową utratę uprawnień uŜytkownika USK UWr na okres jednego semestru, 
6/ czasową utratę uprawnień uŜytkownika USK UWr na okres roku akademickiego, 
7/ bezterminową utratę uprawnień uŜytkownika USK UWr. 
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2. UŜytkownik, który dopuścił się naruszenia regulaminu lub/oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do złoŜenia Kierownikowi CUI 
pisemnych wyjaśnień, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie złoŜenie 
wyjaśnień w terminie powoduje zablokowanie praw uŜytkownika do czasu ich złoŜenia. 

3. Od decyzji o zablokowaniu praw uŜytkownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania. 
Odwołanie wnoszone jest do Kierownika Centrum Usług Informatycznych i powinno zawierać 
w szczególności wyjaśnienie okoliczności naruszenia regulaminu lub/oraz innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Kierownik CUI rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego wpływu. 
Brak odpowiedzi w w/w terminie oznacza, iŜ  sankcja została utrzymana. 

5. Zastosowanie sankcji, o których mowa ust. 2 nie zwalnia uŜytkownika z odpowiedzialności 
wynikającej z odrębnych przepisów, w szczególności z kodeksu karnego. 

 
 
 


