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Regulamin korzystania z sieci komputerowej w Techni cznych 
Zakładach Naukowych w Cz ęstochowie 

 

1. Pojęciem SKTZN w niniejszym regulaminie określana jest sieć komputerowa 

Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie, która jest przyłączona do sieci 

Akademickiej CzestMan.  

2. SKTZN przeznaczona jest do wspomagania działalności statutowej szkoły, a prawo do 

korzystania z niej mają pracownicy, uczniowie i goście SKTZN – zwani dalej 

„Użytkownikami sieci”.  

3. Obowiązkiem każdego użytkownika sieci SKTZN jest zapoznanie się z Regulaminem 

SKTZN przed przystąpieniem do pracy w tej sieci. Korzystanie z sieci jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Opiekunowie komputerów przyłączonych do sieci SKTZN mają obowiązek: 

a. zapoznania użytkowników z niniejszym regulaminem, 

b. poinformowania użytkowników o konsekwencjach łamania regulaminu, 

c. dopilnowania, aby do komputerów znajdujących się na terenie podległych im 

obiektów nie uzyskiwały dostępu osoby postronne. 

5. Administratorzy uzgadniają rozwiązania oraz usługi wdrażane w sieci oraz odpowiadają 

za zarządzanie oraz rozbudowę SKTZN. 

6. Włączenie segmentu sieci lokalnej do szkieletowej sieci SKTZN następuje za zgoda 

Administratora sieci po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły lub 

upoważnionego przez niego jego zastępcę. 

7. Włączenie do sieci SKTZN serwera niezarządzanego przez Administratorów sieci 

SKTZN,  a oferującego jakiekolwiek usługi sieciowe wymaga zgody Dyrektora lub jego 

zastępcy oraz Administratorów tej sieci oraz określenia osoby personalnie 

odpowiedzialnej za działanie i bezpieczeństwo serwera (imię, nazwisko, telefon 

kontaktowy, e-mail). W tym celu należy wypełnić Załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

8. W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia osprzętu sieciowego, serwerów 

powodujących zakłócenia pracy SKTZN, administrator SKTZN w porozumieniu  

z Dyrektorem lub jego zastępcą może bez uprzedzenia odłączyć segment sieci od 

SKTZN do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

9. Odłączenie segmentu sieci bez uprzedzenia może nastąpić również w przypadku 

informacji, że w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem 

(np. hacking, nielegalne wykorzystywanie lub rozpowszechnianie oprogramowania itp.)  

10. Zabronione jest: 



a. rozpowszechnianie materiałów niezgodnych z prawem, prawem autorskim 

i pokrewnymi lub nakłaniających do jego łamania,  

b. podejmowanie działań nieetycznych, niezgodnych z Netykietą (zbiór zasad 

postępowania obowiązujących w Internecie), wymierzonych przeciwko innym 

użytkownikom sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej NZwCz lub użytkownikom 

dowolnego innego systemu, 

c. wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci, takich jak 

rozłączanie okablowania, wymiana, podłączanie osprzętu sieciowego 

(włącznie z urządzeniami bezprzewodowymi), uruchamiania oprogramowania 

mogącego wpłynąć na działanie sieci itp. bez uprzedniego uzgodnienia  

z Administratorem, Dyrektorem szkoły lub jego zastępcą.  

11. Wszelkie próby włamywania się do systemów oraz działania na szkodę SKTZN lub 

innych osób, a także działania mogące spowodować problemy w pracy serwerów, 

spowodują odebranie prawa korzystania z sieci i jej zasobów, natychmiastowe 

odłączenie sprzętu od sieci. 

12. Użytkownik sieci: 

a. ponosi personalnie odpowiedzialność za naruszenie zasad regulaminu oraz 

obowiązujących przepisów prawnych, 

b. jest w pełni odpowiedzialny za programy znajdujące się na komputerze 

przyjętym przez niego na stan,  

c. przyjmuje do wiadomości, że w sieci SKTZN może być prowadzony 

monitoring ruchu sieciowego przez Administratora sieci,  

13. Komputery podłączone do sieci SKTZN nie mogą służyć do przechowywania 

informacji opatrzonych klauzulą „poufne” w myśl ustawy z dnia 22.01.1999r.  

o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 11, poz.95 z późn. zm./ 

14. Konta i komputery należące do placówki szkolnej mają charakter służbowy i nie mogą 

być wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej lub sprzecznej  

z interesem szkoły. 

15. Z konta e-mail ma prawo korzystać wyłącznie właściciel tego konta. Użytkownik konta 

ponosi pełną odpowiedzialność za jego wykorzystanie. Zabronione jest udostępnianie 

własnego konta osobom trzecim. Udostępnianie konta innym osobom NIE  zwalnia 

właściciela konta od odpowiedzialności za działania wykonane z jego użyciem tego 

konta.  

16. Usunięcie kont na serwerze Technicznych Zakładów Naukowych następuje  

w przypadku: 

a. rozwiązania stosunku pracy (z konta można odbierać pocztę przez dwa 

miesiące po rozwiązaniu stosunku pracy, po tym czasie konto jest usuwane).  



b. naruszenia postanowień Regulaminu korzystania z sieci SKTZN lub przepisów 

prawa. 

17. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana nazwy konta na wniosek 

zainteresowanego (np. konto będące ofiarą spamu). Wnioskodawca jest zobowiązany 

powiadomić o zmianie bezpośredniego przełożonego.  

18. W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta (i nieznajomości swojego hasła 

kontaktowego lub braku takiego hasła) użytkownik powinien zgłosić się osobiście do 

Administratora sieci. 

19. Treści publikowane w sieci Intranet szkoły lub pod szyldem SKTZN w Internecie 

wymagają zgody Dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.  

20. Jeżeli na stronie WWW zostają naruszone normy prawne, obyczajowe, prawo autorskie 

lub zamieszczone są treści komercyjne, Administrator lub dyrektor ma prawo bez 

uprzedzenia zablokować dostęp do strony z równoczesnym powiadomieniem władz 

szkoły.  

21. Dyrektor szkoły ma prawo wyciągnąć wszelkie konsekwencje służbowe i cywilno-

prawne wobec osób nie przestrzegających niniejszego Regulaminu. 

22. W przypadku powstania strat materialnych wynikłych w rezultacie wynikających  

z naruszenia przepisów Regulaminu SKTZN i innych stosownych przepisów prawnych 

przez użytkownika sieci, użytkownik sieci może on zostać będzie obciążony ich 

kosztami.  

23. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:  

− ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /tekst jedn. 

Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.904 z późn. zm./,  

− Kodeks karny Kodeksu Karnego,  

− ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. Dz.U. z 2002r. 

Nr 101, poz.926 z późn. zm./,  

− ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 11, poz.95  

z późn. zm./. 

24. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z momentem ich 

opublikowania na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.tzn.edu.pl. 


