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1. Postanowienia ogólne 

a) Studencka Sieć Komputerowa (zwana dalej SSK) jest wydzieloną siecią 

komputerową w Politechnice Koszalińskiej obsługującą Dział Domów Studenckich 

przy ul. T. Rejtana (zwana dalej Osiedlem Akademickim) w Koszalinie.  

b) Sieć działa w ramach Koszalińskiej sieci miejskiej której operatorem w sensie Prawa 

Telekomunikacyjnego jest Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (zwany 

dalej administratorem), który pokrywa koszt ich utrzymania oraz zapewnia obsługę. 

c) Cała infrastruktura teleinformatyczna jest własnością administratora. 

d) Administrator jest jedynym zarządcą całej infrastruktury sieciowo-serwerowej na 

terenie Osiedla Akademickiego. 

e) Administrator odpowiada za usługi podstawowe tj. działanie urządzeń sieciowych, 

ich właściwą konserwacje, przyznawanie adresów IP, mechanizm przyłączania i 

identyfikacji użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci. 

f) Studenci  Politechniki  Koszalińskiej oraz goście mieszkający  na  terenie Domów 

Studenckich Politechniki Koszalińskiej są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z  

SSK. 

g) Pracownicy Politechniki Koszalińskiej zamieszkali w Domu Studenta nr 4, którzy 

korzystają z sieci Internet są zobligowani do uiszczania opłaty w wysokości 30 zł. 

h) Użytkownicy wymienieni w punkcie f oraz g zwani są dalej mieszkańcami. 

i) Mieszkańcy który chcą wykorzystywać usługi dostępu do sieci w celach 

komercyjnych zobligowani są do comiesięcznej opłaty zgodnej z indywidualnie 

ustalonymi warunkami. 

j) Zakres odpowiedzialności administratora za infrastrukturę sieciowo-serwerową 

zaczyna się od pomieszczenia serwerowni do przyłącza internetowego włącznie.  
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2. Podłączanie komputerów do sieci 

a) Poniżej podane reguły dotyczą tylko studentów i gości Osiedla Akademickiego. 

b) Każdy student, który chce uzyskać dostęp do zasobów sieci Internet musi przejść 

procedurę obowiązkowej rejestracji i uwierzytelniania. 

c) Za mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji mieszkańców odpowiada 

administrator. 

d) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych reguł jeśli zaistnieją ku 

temu odpowiednie przesłanki. 

e) Uczelniane organizacje studenckie mogą zostać nieodpłatnie (za wyjątkiem 

montażu przyłącza internetowego) podłączone do sieci decyzją administratora, na 

wniosek złożony poprzez Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej.  

f) Liczba komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest jej fizyczną 

charakterystyką oraz liczbą dostępnych adresów IP. 

g) Każdemu mieszkańcowi przysługuje dostęp do nie więcej niż jednego publicznego 

adresu IP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. specjalistyczne aplikacje 

dla osób niepełnosprawnych) istnieje możliwość przydzielenia więcej niż jednego 

publicznego adresu IP. 

h) O sposobie przydzielenia adresów IP decyduje administrator. 

i) Sposób podłączenia komputerów do sieci musi odpowiadać powszechnie 

obowiązującym standardom, zabrania się podłączania urządzeń nieodpowiednich  

(np. Routery ADSL, które są przeznaczone do sieci typu Neostrada, Netia). 

j) Sieć pracuje przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, w trakcie trwania roku 
akademickiego oraz w okresach przerw semestralnych i wakacji. 

k) Administrator nie odpowiada za poprawną konfigurację oraz stan techniczny 
prywatnych urządzeń sieciowych mieszkańców. 

l) Administrator nie odpowiada za poprawną konfigurację oraz stan techniczny 
prywatnych komputerów mieszkańców. 
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3. Korzystanie z sieci i obowiązki użytkownika sieci 

a) Mieszkaniec może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad 

określonych w Regulaminie, jak również ogólnych zasad korzystania z sieci Internet. 

b) Mieszkaniec jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego 

oprogramowania.  

c) Mieszkaniec jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych 

przez oprogramowanie zainstalowane na swoim komputerze. 

d) Każdy mieszkaniec jest obowiązany do utrzymywania we właściwym stanie 

technicznym swojego przyłącza internetowego. 

e) Każde uszkodzenie przyłącza powinno być niezwłocznie zgłaszane do 

administratora. 

f) W przypadku uszkodzenia przyłącza przez mieszkańca, zostanie on pociągnięty do 

odpowiedzialności finansowej w formie pokrycia kosztów nowego przyłącza. 

g) Zabrania się prób przełamania systemów zabezpieczeń. 

h) Rażące złamanie Regulaminu może spowodować odłączenie mieszkańca od sieci na 

czas nieokreślony. 

i) Mieszkańcy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów w 

sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów 

w sieci. 

j) Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich zasobów poprzez stosowanie nie 
trywialnych haseł zabezpieczających, okresową ich zmianę oraz ochronę tych haseł 
przed osobami postronnymi. 

k) Bezwzględnie zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego 
dostępu do SSK, w tym podszywanie się pod innych użytkowników. 

l) Użytkownik może zgłaszać usterki sieci do administratora w dni powszednie w 
godzinach pracy tj. Od 730 do 1530 telefonicznie lub bezpośrednio w jego biurze. 
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4. Ograniczenia i reguły nałożone na mieszkańców 

a) Poniżej podane reguły dotyczą tylko studentów i gości Osiedla Akademickiego. 

b) Obecnie nie istnieje limit pobieranych danych. 

c) Z powodu przyjętej polityki bezpieczeństwa inicjowane połączenia z puli adresowej 

przeznaczonej dla studentów z sieci zewnętrznej są całkowicie zablokowane. Z tego 

też powodu nie istnieje techniczna możliwość udostępniania żadnych usług w sieci 

Internet. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia 

indywidualnych reguł sieciowych. 

d) Połączenia inicjowanie z puli adresowej  przeznaczonej dla studentów są całkowicie 

odblokowane. 

e) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyżej podanych zasad, jeśli 

zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki takie jak np. zagrożenie bezpieczeństwa 

i integralności sieci. 
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5. Postanowienia końcowe 

a) Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usług dostępu do sieci 

Internet spowodowanymi czynnikami od niego niezależnymi w szczególności 

klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi oraz innymi czynnikami od niego 

niezależnymi. 

b) Studenci oraz goście Osiedla Akademickiego korzystają z dostępu do sieci Internet 

nieodpłatnie, w związku z tym wszelkie straty finansowe poniesione w czasie braku 

dostępu do sieci Internet nie mogą być przedmiotem żadnych roszczeń. 

c) Wszystkie planowane wyłączenia konserwacyjne sieci będą ogłaszane na wejściach 

do Domu Studenta oraz na stronie domowej Osiedla Akademickiego. 

d) Regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu i wchodzi życie z dniem jego 

ogłoszenia. 

e) Administrator zastrzega sobie prawo od odłączenia mieszkańca od SSK, bez 

powiadamiania, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki. 

f) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do administratora. W sprawach 

spornych decyzja administratora jest decyzją ostateczną. 
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