
Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2005 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI KOMPUTEROWEJ 
W STAROSTWIE POWIATOWYM 

W SZYDŁOWCU 
 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

§1 
 

Pojęciem sieci w niniejszym regulaminie określa się sieć komputerową Starostwa 
Powiatowego. 
 

§2 
 
Sieć obejmuje swym zasięgiem wszystkie skomputeryzowane Wydziały Starostwa 
Powiatowego. 

 
§3 

 
1. Do korzystania z sieci komputerowej mają prawo: każdy pracownik Starostwa 

Powiatowego w Szydłowcu oraz osoby posiadające pozwolenie Starosty lub Wicestarosty. 
2. Użytkownikiem sieci jest każda osoba uprawniona, korzystająca z komputera 

przyłączonego do sieci. 
3. Administratorem sieci jest osoba wyznaczona przez Starostę do obsługi i zarządzania 

siecią komputerową. 
 

§4 
 
Za działanie komputerów włączonych do sieci komputerowej Starostwa (w tym obsługę 
użytkowników) odpowiada Administrator sieci komputerowej, natomiast Użytkownik 
odpowiada za oprogramowanie i dane znajdujące się na jego stanowisku komputerowym. 
 

§5 
 
Pierwszą konfigurację komputera przy podłączaniu go do sieci zawsze wykonuje 
Administrator sieci komputerowej.  
 

§6 
 
Starostwo Powiatowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych kosztów 
i kar nałożonych na Użytkowników sieci, wynikłych z naruszenia zasad powyższego 
Regulaminu i obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności łamania praw 
autorskich innych osób, rozpowszechniania w sieci treści naruszających istniejące normy 
prawne, obyczajowe oraz prawa i dobre imię innych Użytkowników lub osób trzecich. 
 

 
 



II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SIECI 
 

§7 
 

1. Użytkownicy sieci mają prawo do korzystania z zasobów komputerów, na których są 
założone ich konta, w granicach określonych przez Administratora sieci. 

2. Administrator sieci ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji np.: 
uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, komunikacji z innymi 
systemami; przez Użytkowników, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi, 
bezpieczeństwa lub prawnymi. 

 
§8 
 

1. Użytkownicy sieci mają prawo do ochrony zasobów danych przechowywanych 
w systemach komputerowych włączonych do sieci komputerowej.  

2. Administrator sieci oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników 
zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych 
tą drogą informacji, o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemu. 

 
§9 
 

Każdy Użytkownik sieci uprawniony jest do pełnego korzystania z łącza internetowego 
i wykorzystania go w sposób zgodny ze swoimi potrzebami, w zakresie nie wykraczającym 
poza zasady określone w niniejszym Regulaminie, istniejące normy prawne, a także ogólne 
zasady korzystania z sieci Internet (netykieta; http://www.netykieta.prv.pl). 
 
 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SIECI 
 

§10 
 

Użytkownicy sieci mają obowiązek stosowania się do zaleceń Administratora systemu 
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji systemu. 
 

§11 
 
Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw 
autorskich i umów licencyjnych związanych z używaniem przez niego lub udostępnianiem 
nielegalnego oprogramowania.  
 

§12 
 
1. Użytkownicy sieci zobowiązani są do używania sieci komputerowej zgodnie 

z obowiązującym prawem. 
2. Zabrania się w szczególności: 

1) Używania, udostępniania i rozpowszechniania oprogramowania pozbawionego 
stosownej licencji oraz pochodzącego z nielegalnych źródeł, 

2) Używania, udostępniania i rozpowszechniania nielegalnych (pirackich) wersji plików 
multimedialnych, 

3) Rozsyłania spamu, 

http://www.netykieta.prv.pl


4) Skanowania sieci, 
5) Prowadzenia ataków, włamań itp. działań związanych z ingerencją w zasoby 

komputerów innych Użytkowników lub osób trzecich, a także urządzeń w Internecie 
i sieci, 

6) Prowadzenia z wykorzystaniem systemu działalności komercyjnej, innej niż na rzecz 
Starostwa, 

7) Utrudniania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom korzystania z sieci lub 
dostępu do jej zasobów, 

8) Uruchamiania programów nadmiernie obciążających sieć typu P2P (np. Kazaa, emule 
itp), 

9) Wprowadzania samowolnych, nie uzgodnionych z Administratorem sieci 
komputerowej zmian we właściwościach połączenia sieciowego komputera. 

 
§13 

 
1. Użytkownikom posiadającym konta na serwerach/komputerach zabrania się: 

1) Udostępniania haseł, 
2) Wszelkich działań naruszających w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo 

serwerów/komputerów i ich bezawaryjną pracę, 
3) Wszelkich działań mających na celu złamanie zabezpieczeń i ewentualne zdalne 

przejęcie kontroli nad dowolnym komputerem w sieci, w tym podszywanie się pod 
innych użytkowników, 

4) Przesyłania, gromadzenia, publikacji i udostępniania w dowolnej formie materiałów 
lub treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających dobre obyczaje 
(w/w zasoby będą usuwane z serwera/komputera bez wcześniejszego powiadomienia 
właściciela konta).  

 
§14 

 
1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich zasobów komputerowych poprzez: 

1) Stosowanie złożonych, haseł zabezpieczających dostęp do własnego komputera, 
2) Okresową ich zmianę, 
3) Ochronę nadanych haseł przed osobami postronnymi.  

 
§15 

 
1. Zabronione jest wykonywanie czynności mogących w istotny sposób zakłócić 

funkcjonowanie sieci komputerowej, takich jak: rozłączanie okablowania, wymiana 
sprzętu, oprogramowania sieciowego itd. bez uprzedniego uzgodnienia z Administratorem 
sieci komputerowej.  

2. Urządzenia włączone bezpośrednio do sieci mogą wyłączać lub restartować tylko osoby 
upoważnione przez Administratora. 

 
§16 

 
Konsekwencje wszelkich zmian w topologii sieci lokalnej (np. włączenie routera) 
dokonywanych przez Użytkowników lub na ich zlecenie bez zgody Administratora sieci 
komputerowej ponosi dokonujący zmiany. 

 
 



§17 
 
Wszelkie zauważalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci użytkownik jest 
zobowiązany zgłosić niezwłocznie Administratorowi sieci. 
 

 
IV. KARY REGULAMINOWE 

 
§18 

 
Pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie ustaleń niniejszego Regulaminu, w zakresie 
korzystania z zasobów serwerów/komputerów Starostwa Powiatowego, ponosi wyłącznie 
właściciel konta. 
 

§19 
 
O rażących przypadkach łamania zasad niniejszego Regulaminu przez Użytkowników 
Administrator sieci informuje bezpośrednich przełożonych tych osób, a w szczególnie 
drastycznych sytuacjach również Starostę lub Wicestarostę. 
 
 

V. INFORMACJE KOŃCOWE 
 

§20 
 
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą stosowne przepisy 
kodeksu cywilnego, karnego i innych norm prawnych, a także wewnętrzne przepisy Starostwa 
Powiatowego. 
  
 


