
 
 
 

 
 

 

Zarządzenie Nr R-49/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostępu do Internetu  

w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej 

 

 
Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) z a r z ą d z a m,  
co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin dostępu do Internetu w Domach Studenckich 
Politechniki Lubelskiej, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam kanclerzowi 
Politechniki Lubelskiej.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr R-49/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin 
dostępu do Internetu w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej  

 

§ 1.  
 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dostępu i korzystania z Internetu  
w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej. 

2. Mieszkańcy Domów Studenckich mogą podłączać swoje prywatne 
komputery do sieci komputerowej na trzy sposoby: 
1) wykorzystując sieć EDUROAM; 
2) wykorzystując istniejące łącza stałe (sieć kablowa) zakończone 

gniazdem RJ-45; 
3) podłączając się do sieci HOTSPOT. 

3. Informacje na temat podłączenia do sieci EDUROAM oraz jej regulaminy 
są dostępne na stronie eduroam.pollub.pl. 

4. Dostęp do sieci kablowej można uzyskać poprzez rejestrację adresu MAC 
swojego komputera. Za rejestrację odpowiedzialni są administratorzy 
obsługujący dany Dom Studencki. Komputer musi być wyposażony  
w kartę sieciową w standardzie Ethernet lub 10/100/1000 Mbps 
ze złączem RJ-45. Aby uzyskać dostęp do sieci kablowej należy być 
mieszkańcem Domu Studenckiego oraz zaakceptować niniejszy 
Regulamin. 

5. Podłączenie do sieci HOTSPOT jest możliwe po akceptacji niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 2.  

 

Przyłączenie do sieci 

1. Do sieci mogą być przyłączone tylko komputery będące własnością 
studentów zakwaterowanych w Domach Studenckich. 

2. Przyłączany do sieci komputer musi być sprawny (dotyczy to zwłaszcza 
karty sieciowej). 



3. Ilość komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest możliwościami 
technicznymi. 

§ 3.  

Korzystanie z sieci 

1. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu, jak również ogólnych zasad 
korzystania z sieci Internet.  

2. Użytkownik naruszający zasady niniejszego Regulaminu może zostać 
pozbawiony okresowo lub całkowicie możliwości dostępu i korzystania  
z sieci Internet. 

3. Użytkownicy naruszający prywatność innych współużytkowników sieci 
oraz używający obraźliwych określeń, wulgaryzmów itp. zostaną 
pozbawieni możliwości dostępu i korzystania z sieci Internet. 

4. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do sieci 
komputerowej Politechniki Lubelskiej, poprzez którą realizowane są 
połączenia z siecią Internet. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie 
systemu spowodowane przez użytkowników, jak i przyczyny leżące poza 
jego zasięgiem, w szczególności przez działanie sił wyższych, takich 
jak awarie innych systemów i łączy. 

6. Sieć pracuje całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. 

7. W przypadku wystąpienia awarii sieci spowodowanej niewłaściwym jej 
użytkowaniem przez użytkowników, zostanie ona usunięta przez 
administratorów w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, a w przypadku 
awarii występującej w dniu wolnym od pracy nie wcześniej niż  
w kolejnym dniu roboczym.  

§ 4.  

Obowiązki użytkownika sieci 

1. Użytkownik jest zobowiązany do ustawienia karty sieciowej tak, aby 
uzyskiwała adres IP automatycznie, w przeciwnym razie może zostać 
pozbawiony dostępu do sieci. 

2. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia swoich danych dostępowych 
sieci komputerowej. W przypadku udostępnienia ich osobom trzecim, 
odpowiedzialność spoczywa  na użytkowniku.  



3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego 
oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw 
autorskich i umów licencyjnych dotyczących posiadanego 
oprogramowania. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z wymogami 
prawa oraz do niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem, w tym 
także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, nagrań 
audio i wideo, jak również wszelkich innych treści chronionych prawem 
autorskim. 

5. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń administratora  
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania komputerów 
w sieci, a także efektywności ich eksploatacji w sieci. 

6. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich zasobów poprzez 
nieudostępnianie swojego komputera osobom trzecim oraz stosowanie 
haseł zabezpieczających zasoby lokalne, jak i ich okresową zmianę  
i ochronę przed osobami postronnymi. 

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za 
szkody spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane 
poprzez osoby postronne, korzystające z zasobów sieci przy pomocy jego 
komputera, za jego zgodą lub wiedzą. 

8. Wszyscy użytkownicy mają równe prawa do korzystania z sieci. 
Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym 
użytkownikom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów  
(np. rozłączanie lub niszczenie okablowania lub urządzeń aktywnych 
sieci). 

9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających 
na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub 
komputerów, np. podszywanie się pod innych użytkowników, 
monitorowanie łącz lub skanowanie portów. 

10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował prób korzystania 
z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia. 

11. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów, np. ataki 
DOS (uniemożliwianie działania usług sieciowych), wysyłanie SPAM-u 
itp. 

12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać zasobów sieci 
niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności współuczestniczyć  
w podłączaniu do sieci urządzeń bez zezwolenia administratora. 
Zauważone nadużycia użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie 
zgłaszać administratorowi. 



13. Zabronione jest uruchamianie przez użytkowników jakichkolwiek 
serwerów usług (np. WWW, FTP, Peer2Peer, WINS, DNS, DC, DHCP, 
SQL, PROXY, Gopher itp.). 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach użytkownik może uzyskać 
specjalne zezwolenie na uruchamianie konkretnego serwera – wymaga to 
zezwolenia administratora. W takim przypadku użytkownik powinien 
złożyć stosowny, uzasadniony wniosek w formie pisemnej do 
administratora. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia złożenia. 

15. Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan 
techniczny okablowania i gniazdka znajdującego się w jego pokoju. 
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez 
zezwolenia administratora. 

16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone 
mu przyłącze sieciowe.  

 
§ 5.  

Postanowienia końcowe 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności  
i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy 
uszkodzenia sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie 
oprogramowania na komputerach użytkowników. 

3. Regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu w Domach Studenckich 
Politechniki Lubelskiej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
 


