Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora Uĝ
z dnia 14 lutego 2008 r.

Regulamin
uĪytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu ĝląskiego

1. Postanowienia ogólne
1. Uczelniana Sieü Komputerowa Uniwersytetu ĝląskiego (USK, zarejestrowana w Internecie
jako USNET) przyłączona jest do ĝląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (ĝASK) oraz
innych sieci komputerowych. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem
uĪytkowanie USK podlega przepisom zawartym w regulaminach tych sieci.
2. USK Uĝ jest wieloprotokołową siecią heterogeniczną, tzn. komputery włączone do niej
wykorzystują róĪne protokoły i systemy operacyjne. Zalecanym systemem operacyjnym jest
UNIX i systemy pochodne. Obowiązującym protokołem warstwy sieciowej jest TCP/IP;
warstwy fizycznej - Ethernet II, FDDI, ATM. UĪywanie innych systemów i protokołów
sieciowych jest moĪliwe po uprzedniej konsultacji z administratorem USK.
3. Fragmenty USK, które słuĪą potrzebom wszystkich jednostek Uniwersytetu ĝląskiego,
stanowią rdzeĔ (backbone) USK. RdzeĔ USK łączy sieci lokalne poszczególnych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu ĝląskiego lub grup jednostek.
4. UĪytkownikiem USK jest kaĪda osoba korzystająca z komputera podłączonego do USK,
niezaleĪnie od jego lokalizacji.
5. Prawo do korzystania z USK mają:
a) wszyscy członkowie społecznoĞci akademickiej – pracownicy i uczestnicy wszystkich
form kształcenia oraz goĞcie Uniwersytetu, a takĪe mieszkaĔcy domów studenta i
domów asystenta,
b) osoby fizyczne lub prawne wynajmujące lub uĪytkujące pomieszczenia Uniwersytetu
zgodnie z zawartą umową lub porozumieniem, z zastrzeĪeniem postanowienia pkt 6.
6. Zasady korzystania z USK i odpłatnoĞci za nią dla osób wymienionych w pkt 5 b) ustala
ZastĊpca Kanclerza ds. Informatyzacji w porozumieniu z osobą zawierającą w imieniu
Uniwersytetu ĝląskiego umowĊ lub porozumienie.
7.Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK do celów komercyjnych bez zgody
administratora USK i władz Uniwersytetu ĝląskiego. Nie dotyczy to udostĊpniania informacji
wynikającej z działalnoĞci statutowej jednostek i komórek organizacyjnych Uniwersytetu
ĝląskiego.
8. Kierownicy jednostek i administratorzy wszystkich komputerów włączonych do USK mają
obowiązek dopilnowania, aby do komputerów tych nie uzyskały dostĊpu osoby postronne,
nieupowaĪnione do korzystania z USK.

2. Administrowanie USK
1. Administratorem USK jest kierownik Działu Administracji Sieci i Usług Sieciowych.
Administrator USK odpowiada za eksploatacjĊ USK oraz nadzoruje merytorycznie
planowanie, projektowanie i wykonawstwo w zakresie budowy i modernizacji sieci oraz
reprezentuje w porozumieniu z ZastĊpcą Kanclerza ds. Informatyzacji Uniwersytet ĝląski
wobec dostawców Internetu.
2. Elementy rdzenia (sprzĊt i okablowanie) niezaleĪnie od ich lokalizacji podlegają
administratorowi USK. Prawo zmiany konfiguracji i lokalizacji urządzeĔ (routerów, bridge'ów,
koncentratorów, repeaterów, modemów itp.) oraz okablowania wchodzącego w skład rdzenia
USK mają wyłącznie osoby upowaĪnione przez administratora USK.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ĝląskiego zobowiązani są do
wyznaczenia administratorów sieci lokalnych (odpowiedzialnych za eksploatacjĊ sieci
lokalnych oraz kontakty z administratorem USK) oraz w miarĊ potrzeb administratorów
komputerów włączonych do sieci lokalnych. JeĞli sieü lokalna obejmuje kilka jednostek
organizacyjnych to administratora lokalnego powołują za wspólnym porozumieniem
kierownicy tych jednostek.
4. Kierownicy jednostek odpowiadają za opracowanie i przestrzeganie regulaminów
okreĞlających zasady korzystania z sieci lokalnych, którymi dysponują, o ile zasady te nie
pozostają w sprzecznoĞci z regulaminem USK. Regulaminy sieci lokalnych winny zostaü
zatwierdzone przez administratora USK i ZastĊpcĊ Kanclerza ds. Informatyzacji.
5. Sieci lokalne, czyli fragmenty USK obejmujące sprzĊt i okablowanie za urządzeniem
przyłączającym do rdzenia sieci (np. repeaterem) podlegają administracji administratora
lokalnego.
6. Włączenie sieci lokalnych do USK nastĊpuje za zgodą administratora USK po
zatwierdzeniu przedstawionego projektu sieci lokalnej i sprawdzeniu zgodnoĞci wykonania z
projektem. Administrator USK ma prawo odmówiü włączenia sieci lokalnej do USK, jeĪeli
sieü nie spełnia przyjĊtych dla USK norm technicznych odpowiadających obowiązującym
standardom. Administrator USK ma równieĪ prawo odmówiü podłączenia sieci lokalnej, dla
której nie został wyznaczony administrator lokalny.
7. Za wszystkie konsekwencje zmian w topologii sieci lokalnej dokonywanych przez
uĪytkowników lub na ich zlecenie bez zgody administratora USK odpowiedzialnoĞü ponosi
dokonujący zmiany.
8. Administrator USK przydziela i rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich komputerów
włączonych do USK, zarządza tablicami adresów i tablicami routingu poszczególnych
podsieci. Administrator USK moĪe przekazaü te funkcje w odniesieniu do sieci lokalnej
administratorowi tej sieci.
9. Administratorzy sieci lokalnych odpowiadają za zgodnoĞü stanu faktycznego zarządzanej
przez siebie sieci lokalnej ze stanem zarejestrowanym przez administratora USK. W
przypadku nieprzestrzegania powyĪszej zgodnoĞci, oraz o ile prowadzi to do zakłóceĔ pracy
USK, administrator USK moĪe odłączyü sieü lokalną od USK na czas potrzebny do
przywrócenia poprawnoĞci działania sieci, informując o zaistniałej sytuacji ZastĊpcĊ
Kanclerza ds. Informatyzacji.
10. Zabronione jest wykonywanie czynnoĞci mogących w istotny sposób zakłóciü
funkcjonowanie rdzenia USK, takich jak rozłączanie okablowania, wymiana osprzĊtu,
oprogramowania sieciowego itd. bez uprzedniego uzgodnienia z administratorem USK.
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Jedynie osoby upowaĪnione przez administratora USK mogą wyłączaü lub restartowaü
urządzenia włączone bezpoĞrednio do rdzenia sieci.
11. Dopuszczalne jest tworzenie publicznie dostĊpnych systemów informacyjnych
działających na komputerach włączonych do USK, o ile struktura takiego systemu nie
umoĪliwia wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem (np. w celu uzyskania
nieupowaĪnionego dostĊpu do zasobów komputerowych USK) zaĞ ich działanie jest zgodne
z prawem. Administratorzy tych systemów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.

3. Prawa i obowiązki administratorów i uĪytkowników USK
1. UĪytkownicy USK mają prawo korzystania z zasobów serwerów, na których mają
załoĪone konta w granicach okreĞlonych przez odpowiednich administratorów. Z konta ma
prawo korzystaü wyłącznie właĞciciel tego konta. Zabronione jest udostĊpnianie konta innym
osobom.
2. Administratorzy USK mają prawo ograniczyü moĪliwoĞci wykonywania pewnych operacji
(uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, nawiązywania połączeĔ z/przez
inne systemy itp.), o ile jest to uzasadnione wzglĊdami technicznymi, bezpieczeĔstwa lub
prawnymi.
3. Administratorzy USK mają obowiązek udostĊpniaü uĪytkownikom informacjĊ o
moĪliwoĞciach wykorzystania dostĊpnych w sieci systemów komputerowych oraz
ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją. W miarĊ moĪliwoĞci informacje o
zmianach w sieci powinny byü udostĊpnione z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. UĪytkownicy USK mają obowiązek stosowania siĊ do zaleceĔ administratorów w
sprawach dotyczących bezpieczeĔstwa lub efektywnoĞci eksploatacji sieci.
5. UĪytkownicy USK mają prawo do ochrony dóbr osobistych (zasobów danych)
przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do USK. Administratorzy sieci i
systemów, oraz inne osoby mające dostĊp do zbiorów innych uĪytkowników zobowiązane są
do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą
informacji, o ile nie zachodzi zagroĪenie bezpieczeĔstwa systemu.
6. Administratorzy USK nie ponoszą odpowiedzialnoĞci za naruszenia dóbr osobistych i inne
naduĪycia powstałe z winy uĪytkowników (np. w rezultacie udostĊpnienia hasła innym
osobom lub celowe działanie mogące zakłóciü pracĊ sieci).
7. Administratorzy i uĪytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialnoĞü prawną i finansową za
swoje działania.
8. Zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupowaĪnionego dostĊpu do
zasobów komputerowych Uniwersytetu ĝląskiego, w tym uzyskiwanie dostĊpu do sieci przy
wykorzystaniu identyfikatorów innych uĪytkowników lub monitorowanie łącz USK.
UĪytkownicy w systemach wielodostĊpnych mają obowiązek dbaü o ochronĊ swoich
zasobów poprzez stosowanie i czĊstą zmianĊ haseł.
9. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą byü na wniosek administratora
lokalnego lub administratora USK pozbawione prawa korzystania z USK. W przypadku
powstania strat materialnych z powodu naruszenia regulaminu uĪytkownik moĪe byü
obciąĪony kosztami napraw.
10. Administratorzy sieci i komputerów włączonych do USK mają obowiązek zapoznania
uĪytkowników z niniejszym regulaminem.
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