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ZARZĄDZENIE  Nr  30/2010 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

    z dnia    21  kwietnia  2010 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lokalnej Sieci Komputerowej 
Administracji Centralnej 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 Lokalnej Sieci Komputerowej Administracji 
Centralnej 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



(Dział Organizacyjny – 2010) 2 

 
Załącznik 

do zarządzenia Nr 30/2010     

z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
 

 
 

REGULAMIN LOKALNEJ SIECI  KOMPUTEROWEJ  ADMINISTRACJI  
CENTRALNEJ UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1 

 
1. Jako sieć LAN-AC rozumie się lokalną sieć komputerową Administracji Centralnej, 

zwaną dalej „LAN-AC”. 
2. Sieć LAN-AC oraz serwery tej sieci  znajdują się pod zarządem Zespołu Zasobów 

Sieciowych i Serwerów CUI.  
3. Siecią LAN-AC administruje wyznaczony przez Kierownika CUI pracownik lub 

pracownicy Zespołu Zasobów  Sieciowych  i  Serwerów,  zwany   administratorem  
LAN-AC. 

4. Konto uŜytkownika LAN-AC zakłada, modyfikuje, likwiduje oraz nadaje i zmienia 
prawa dostępu administrator LAN-AC, na pisemny wniosek kierownika komórki 
administracyjnej. We wniosku kierownik powinien określić zakres uprawnień dla 
uŜytkownika. 

5. Nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych musi być uzgodnione z lokalnym 
administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za tę bazę danych. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w sieci LAN-AC, 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.  

7. Administrator LAN-AC ma prawo zablokować konto osoby łamiącej regulamin do 
czasu rozpatrzenia sprawy przez kierownika komórki administracyjnej.  

8. JeŜeli uŜytkownik nie zaloguje się w sieci w ciągu dwóch miesięcy ani razu, to jego 
konto zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia statusu uŜytkownika.  

9. UŜytkownik lokalnej sieci komputerowej Administracji Centralnej, która jest częścią 
Uczelnianej Sieci Komputerowej, zwanej dalej „USK” jest takŜe jednocześnie 
indywidualnym uŜytkownikiem USK. Indywidualny uŜytkownik USK zobowiązany 
jest do przestrzegania postanowień Regulaminu USK.  

10. UŜytkownicy nie przestrzegający regulaminu i innych zarządzeń Rektora mogą 
zostać pozbawieni prawa dostępu do sieci LAN-AC.  

 
§ 2  

 
UŜytkownicy LAN-AC zobowiązani są do przestrzegania i krzewienia dobrych obyczajów,  
a w szczególności do: 

1. Wylogowywania uŜytkowników, którzy zapomnieli tego uczynić.  
2. Zgłaszania administratorom LAN-AC nieprawidłowości w działaniu komputerów lub 

programów.  
3. Nie obciąŜania bez istotnej potrzeby komputerów. 
4. Oszczędnego uŜywania urządzeń, których eksploatacja jest kosztowna (np. 

drukarek). 
  

 
Obowiązki UŜytkownika Sieci Komputerowej 

 
§ 3 

 
UŜytkownik LAN-AC zobowiązany jest do:  

1. Zapoznania się z regulaminem korzystania z LAN-AC.  
2. Przestrzegania postanowień regulaminu LAN-AC i innych zarządzeń Rektora. 
3. Podporządkowywania się zaleceniom administratorów LAN-AC.  
4. Dbania o ochronę dostępu do własnego konta.  
5. Natychmiastowego zgłaszania luk w systemie praw dostępu. Zgłoszenie luk nie 

pociąga negatywnych następstw dla uŜytkownika.  
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6. Opuszczania systemu (programu) oraz wylogowywania się, jeśli przerwa w pracy 
będzie dłuŜsza niŜ pół godziny. 

7. Zgłaszania drogą elektroniczną (pocztą e-mail lub poprzez stronę WWW) wszelkich 
awarii komputerów, sieci lub oprogramowania. 

8.  Uzgadniania z administratorem LAN-AC moŜliwości i zasad pracy po godzinach 
pracy i w dni wolne od pracy. 

9.  Zgłaszania administratorowi LAN-AC spraw wyjątkowych (np. gdy konieczne jest 
naruszenie któregoś z postanowień regulaminu LAN-AC lub zarządzenia Rektora). 

10. Zapisywania wszelkich wytworzonych w ramach swojego zakresu obowiązków 
danych w specjalnie dla tego utworzonym katalogu na serwerze.  

 

 
Prawa UŜytkownika Lokalnej Sieci Komputerowej 

 
§ 4 

 
UŜytkownik LAN-AC ma prawo do:  

1. Korzystania z zasobów LAN-AC w granicach określonych przez administratorów 
LAN-AC. Administratorzy ustalając zakres uprawnień uŜytkownika kierują się 
zasadami określonymi przez kierowników komórek administracyjnych oraz 
lokalnych administratorów danych osobowych. 

2. Ochrony prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych 
włączonych do LAN-AC.  

3. Zmiany uprawnień w sieci, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba. Zmiany dokonuje 
administrator LAN-AC na wniosek kierownika komórki administracyjnej.  

4. Zapoznawania się z programami i sprzętem na zasadach określonych przez 
kierownictwo Uczelni.  

5. Odwoływania się do administratora LAN-AC, w przypadku otrzymywania poleceń 
łamiących regulamin LAN-AC. 

6. Zapisywania na dyskach lokalnych, za zgodą kierownika komórki administracyjnej, 
danych które nie łamią przepisów prawa autorskiego oraz innych regulacji 
prawnych, nie związanych z zakresem obowiązków danego uŜytkownika. 
Zabezpieczenie tych danych w przypadku konieczności reinstalacji komputera 
naleŜy do uŜytkownika. 

7. Korzystania z udostępnionych zasobów sieciowych, plików oraz drukarek lokalnym 
uŜytkownikom (w obrębie działu) po uzgodnieniu tego faktu z administratorem 
LAN-AC. 

 
Czynności zabronione 

 
§ 5 

 
UŜytkownikowi LAN-AC zabrania się:  

1. Utrudniania pracy administratorom i innym uŜytkownikom. 
2. Dezinformowania administratorów i innych uŜytkowników. 
3. UŜywania identyfikatorów i haseł innych uŜytkowników. 
4. Korzystania z komputerów, zasobów i informacji, do których administrator LAN –AC 

nie przydzielił uŜytkownikowi prawa dostępu. 
5. Dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu oraz w oprogramowaniu bez uzgodnienia 

z administratorem. 
6. Instalowania i uruchamiania oprogramowania:  

1/ utrudniającego wykorzystywanie sprzętu (np. programy wirusowe),  
2/ uszkadzającego lub naraŜającego na uszkodzenia sprzęt komputerowy,  
3/ na które brak licencji.  

Uruchomienia usług sieciowych (np. serwis WWW, ftp, poczta) dokonuje 
administrator LAN-AC na serwerach centralnych. Nieuzgodnienie z administratorem 
uruchomienia usług  powoduje  wyłączenie komputera z sieci do czasu usunięcia 
usług.   

7. Wykorzystywania sprzętu, sieci lub oprogramowania LAN-AC do celów 
komercyjnych, bez zgody władz Uczelni. 

8. Wykorzystywania sprzętu, oprogramowania i zasobów LAN-AC do zadań, które nie 
są związane ze statutowym zakresem jednostki (np. uruchamiania gier sieciowych). 

9. Udostępniania komputera, na którym jest w danym momencie dostęp do zasobów 
LAN-AC, osobom nie posiadającym uprawnień do korzystania z tych zasobów. 
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10. Pracowania równocześnie w sieci Internet oraz z programami korzystającymi z baz 
danych umieszczonych w sieci LAN-AC. 

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

 
 

 
 
 
 


