
ZARZĄDZENIE Nr 11/2006
REKTORA AKADEMII PODLASKIEJ

z dnia 1 lutego 2006 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Akademickiej Sieci Komputerowej

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się regulamin Akademickiej Sieci Komputerowej stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2006 r., z wyjątkiem postanowień zawartych w 
rozdziale IV, które obowiązują od dnia 1 sierpnia 2006 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Akademii Podlaskiej

          prof. dr hab. Edward Pawłowski



Załącznik do zarządzenia rektora AP nr 11/2006

Regulamin
Akademickiej Sieci Komputerowej

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sieci komputerowej w Akademii 
Podlaskiej.

2. Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej ASK, służy społeczności akademickiej, w 
szczególności, do prowadzenia badań naukowych, procesu dydaktycznego, zarządzania 
uczelnią oraz realizuje inne usługi wynikające z aktualnych możliwości techniczno –
eksploatacyjnych. 

3. ASK tworzą środki techniczne i programowe umożliwiające realizację połączeń między 
urządzeniami końcowymi, komputerami oraz serwerami sieci.

4. ASK jest dołączona do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz do 
sieci POLPAK TP SA, dlatego też w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają 
zastosowanie przepisy zawarte w regulaminach NASK i POLPAK.

§ 2

W skład ASK wchodzą:
1) szkieletowa światłowodowa sieć komputerowa z ośmioma węzłami zlokalizowanymi 

w obiektach przy:
a) ul. 3 Maja 54 – węzeł główny z zewnętrznymi łączami do innych sieci 

komputerowych, obsługujący również Instytut Chemii, Instytut Matematyki i 
Fizyki oraz administrację centralną,

b) ul. 3 Maja 49 – obsługujący administrację centralną i Dom Studenta nr 1,
c) ul. Sienkiewicza 51 – obsługujący Instytutu Informatyki oraz Szkołę Podstawową 

Nr 6,
d) ul. Orlicz-Dreszera 19/21 – obsługujący Wydział Humanistyczny,
e) ul. Żytniej 17/19 – obsługujący Wydział Humanistyczny i Osiedle Studenckie,
f) ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9 – obsługujący Bibliotekę Główną i Centrum 

Komputerowe Dużej Mocy,
g) ul. Prusa 12/14 – obsługujący Wydział Rolniczy i LO nr 2,
h) ul. Konarskiego 1 – obsługujący administrację centralną;

2) warstwa dystrybucyjna, umożliwiająca transmisję danych pomiędzy systemami 
komputerowymi znajdującymi się w sieciach lokalnych, a siecią szkieletową oraz 
internetem, do której należą:
a) łącza pomiędzy węzłami sieci szkieletowej, a sieciami lokalnymi,
b) urządzenia komunikacyjne (rutery, przełączniki, mosty, repeatery, serwery 

dostępowe, modemy) i inny osprzęt sieciowy - umożliwiające realizację połączeń 
międzysieciowych;

3) sieci lokalne, do których należą:



a) urządzenia końcowe (komputery, terminale, drukarki, itp.),
b) węzły lokalne (repeatery oraz przełączniki) i okablowanie łączące sieci lokalne z 

urządzeniami warstwy dystrybucyjnej,
c) okablowanie łączące urządzenia końcowe z węzłami sieci lokalnych;

4) usługi sieciowe, które obejmują serwery usług oraz dane dostępne w systemach 
komputerowych, osiągalne z zewnątrz sieci lokalnych (m.in. serwery WWW, poczty i 
itp.);

5) Centrum Komputerowe Dużej Mocy Akademii Podlaskiej, którego zasady 
funkcjonowania określa odrębny regulamin.

§ 3

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z ASK są pracownicy AP, uczestnicy studiów 
doktoranckich, studenci, pracownicy i studenci innych uczelni (krajowych i 
zagranicznych) odbywający staże, praktyki i prowadzący badania naukowe w AP, 
czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Głównej, zarejestrowani komercyjni abonenci 
ASK oraz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, inne osoby wskazane przez 
kierowników jednostek organizacyjnych AP.

2. Użytkownikiem ASK jest każda osoba uprawniona, korzystająca z komputera lub innego 
urządzenia podłączonego do sieci.

3. Zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją ASK określają odrębne przepisy.

II. Zarządzanie siecią komputerową

§ 4

1. Nadzór nad funkcjonowaniem ASK sprawuje Kanclerz AP.
2. Ustala się następujący podział kompetencji w zarządzaniu ASK:

1) administratorem sieci szkieletowej ASK wraz z urządzeniami aktywnymi węzłów 
sieci, serwerów ogólnouczelnianych, systemów informatycznych administracji 
uczelnianej jest Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową, zwany dalej w skrócie 
OZSK;

2) administratorami sieci lokalnych, obejmujących jednostki organizacyjne AP (lub kilka 
współpracujących jednostek organizacyjnych), są osoby wyznaczone przez 
kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z Kanclerzem;

3) sieć komputerowa Instytutu Informatyki oraz Centrum Komputerowe Dużej Mocy są 
wyodrębnionymi systemami informatycznymi za które odpowiada Dyrektor Instytutu 
Informatyki, a ich funkcjonowanie jest określone w odrębnych regulaminach.

3. Włączenie sieci lokalnych do ASK następuje za zgodą kierownika OZSK, który ma prawo 
odmówić włączenia sieci lokalnej do ASK jeżeli sieć nie spełnia przyjętych dla ASK 
norm technicznych oraz gdy nie ma regulaminu użytkowania lokalnej sieci komputerowej 
albo gdy ten regulamin nie jest zgodny z niniejszym regulaminem.

§ 5

Do obowiązków OZSK, w szczególności, należy:
1) inicjowanie wprowadzania nowych technologii i rozbudowy infrastruktury sieciowej;
2) konfiguracja urządzeń sieciowych i bieżące utrzymanie w prawidłowym stanie 

szkieletu sieci;



3) współpraca z operatorami sieci do których przyłączona jest ASK;
4) nadzorowanie funkcjonowania pracy sieci, w tym monitorowanie obciążenia sieci i 

zapobieganie awariom;
5) przydzielanie i rejestracja adresów sieciowych i nazw wszystkich urządzeń 

włączonych do szkieletu ASK oraz zarządzanie tablicami adresów i tablicami routingu 
poszczególnych podsieci;

6) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej ASK;
7) utrzymywanie serwerów ogólnouczelnianych;
8) zakładanie i likwidacja kont użytkowników na serwerach ogólnouczelnianych;
9) zarządzanie systemami informatycznymi administracji uczelnianej;
10) prowadzenie węzła dostępowego i usług sieciowych dla odbiorców komercyjnych;
11) stała troska o bezpieczeństwo ASK, w tym regularne wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa systemów informatycznych i zabezpieczanie jej przed 
nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych i zasobów serwerów;

12) bieżąca współpraca z administratorami sieci lokalnych;
13) przyłączanie i odłączanie do ASK sieci lokalnych i urządzeń sieciowych.

§ 6

1. Administratorzy lokalni odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej 
w obszarze do węzła dostępowego, jak również za wychodzący ruch sieciowy i jego 
oddziaływanie poza siecią lokalną.

2. Do obowiązków administratorów lokalnych, w szczególności, należy:
1) administrowanie i zarządzanie zasobami podległej sieci lokalnej;
2) modernizowanie i rozbudowywanie sieci w porozumieniu z OZSK;
3) informowanie użytkowników sieci lokalnej o zasadach prawidłowej eksploatacji i 

usługach dostępnych w sieci;
4) podłączanie i odłączanie urządzeń komputerowych;
5) przydzielanie adresów IP urządzeniom pracującym w podległej sieci;
6) kontrolowanie prawidłowości korzystania z usług udostępnianych przez sieć;
7) prowadzenie dokumentacji podległej sieci, w tym: prowadzenie i bieżące 

uaktualnianie kart urządzeń sieciowych, ewidencjonowanie komputerów i usług 
sieciowych;

8) współpraca z administracją budynku w którym znajduje się dana sieć komputerowa w 
celu zapewnienia prawidłowej i ciągłej pracy urządzeń i systemów;

9) rejestracja wszystkich kont użytkowników zakładanych na serwerze sieci lokalnej;
10) podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących 

nieupoważniony dostęp do niej;
11) informowanie OZSK o wszystkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do sieci 

lokalnej i zabezpieczenie dowodów;
12) pilnowanie, aby w sieci nie prowadzono działań niezgodnych z obowiązującym 

prawem;
13) kontrolowanie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu 

użytkowania sieci lokalnej.
3. Administrator sieci lokalnej ma prawo do:

1) czasowego zablokowania konta użytkownika lub pozbawienia go prawa korzystania z 
usług sieciowych w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego 
regulaminu;



2) odłączenia urządzenia komputerowego lub segmentu sieci w przypadku stwierdzenia 
rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez użytkowników 
komputera lub segmentu.

4. Administrator sieci lokalnej nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności i 
inne nadużycia powstałe z winy użytkownika.

III. Prawa i obowiązki użytkowników ASK

§ 7

1. Użytkownik ASK ma prawo do:
1) korzystania z zasobów sieciowych w granicach określonych przez administratorów 

ASK;
2) zachowania prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych 

ASK;
3) informacji na temat usług i dostępnych zasobów sieciowych;
4) posiadania konta na centralnym serwerze pocztowym oraz aliasu pocztowego do 

własnej skrzynki pocztowej w domenie „ap.siedlce.pl”;
5) posiadania własnej strony www w domenie „ap.siedlce.pl”.

2. Prawa użytkownika, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą rozwiązania umowy o 
pracę lub, w przypadku studentów i doktorantów, z chwilą skreślenia z listy studentów 
albo ukończenia studiów.

§ 8

Użytkownik ASK ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień regulaminu ASK;
2) podporządkowywać się decyzjom i zaleceniom administratorów sieci;
3) chronić dostęp do własnego konta;
4) informować administratora sieci o stwierdzonych lukach w systemie dostępu i o 

uzyskaniu dostępu do systemu przez osoby nieuprawnione;
5) zgłaszać niezwłocznie administratorowi powstałe uszkodzenia lub awarie 

oprogramowania i sprzętu;
6) wybrać bezpieczne hasło oraz zmieniać je zgodnie z harmonogramem ustalonym z 

administratorem sieci lokalnej oraz na każde jego żądanie;
7) wykorzystywać wyłącznie legalne oprogramowanie,
8) korzystać z usług zgodnie z wymogami prawa.

§ 9

Użytkownikowi ASK zabrania się:
1) wykorzystywania zasobów ASK do celów nie związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi oraz procesem dydaktycznym;
2) wykorzystywania sieci do prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej (z 

wyłączeniem użytkowników posiadających dostęp do ASK na zasadach 
komercyjnych) lub niezgodnej z prawem, w tym rozpowszechniania 
nielicencjonowanego oprogramowania, nagrań video i innych informacji chronionych 
prawem autorskim;

3) udostępniania swojego konta innym użytkownikom;



4) podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do 
zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie się pod innych użytkowników, 
monitorowanie łącz lub skanowanie portów; 

5) podejmowania prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada 
stosownego zezwolenia;

6) wszelkich prób atakowania sieci lub komputerów, wysyłanie spamów itp.;
7) uruchamiania usług sieciowych bez zgody administratora i kierownika jednostki 

organizacyjnej;
8) udostępniania przez użytkownika swojego połączenia osobom trzecim;
9) korzystania z urządzeń komputerowych, zasobów i oprogramowania bez zgody 

administratora;
10) gromadzenia, za pośrednictwem ASK, oprogramowania baz danych i innych 

informacji służących do wykonywania czynności zabronionych niniejszym 
regulaminem i przepisami prawa, w tym: słowników haseł, procedur włamań itp.;

11) podłączania do sieci i odłączania od niej jakichkolwiek urządzeń oraz zmiany ich 
konfiguracji sieciowej bez zgody administratora sieci lokalnej i kierownika jednostki 
organizacyjnej, a w szczególności:
a) zmiany przyznanego adresu IP,
b) zmiany adresu MAC karty sieciowej,

12) utrudniania pracy administratorom sieci oraz innym jej użytkownikom;
13) dezinformowania administratorów sieci.

§ 10

1. Użytkownik ponosi 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 i wiedzą, jak i bez jego zgody i 
wiedzy.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych 
dotyczących oprogramowania, z którego korzysta.

IV. Bezpieczeństwo systemów informatycznych funkcjonujących w ramach ASK

§ 11

1. Nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych funkcjonujących w ramach 
ASK sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej w skrócie ABI. 
ABI wyznacza Rektor na wniosek Kanclerza.

2. Do zadań ABI, w szczególności, należy:
1) sporządzenie i wprowadzanie w życie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji w 

systemach informatycznych funkcjonujących w ramach ASK;
2) opracowanie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” zawierającej strategię ochrony 

danych przetwarzanych w systemach informatycznych AP oraz sprawowanie nadzoru 
nad jej realizacją;

3) opracowanie wspólnie z administratorami lokalnymi instrukcji dotyczących 
poszczególnych systemów informatycznych i nadzorowanie ich przestrzegania.



§ 12

1. Za bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych i systemów informatycznych 
odpowiadają ich administratorzy.

2. Do podstawowych mechanizmów zabezpieczeń, których stosowanie jest wymagane w 
sieciach lokalnych funkcjonujących w ramach ASK, należą w szczególności:
1)  ściany ogniowe;
2)  systemy detekcji intruzów;
3)  systemy antywirusowe;
4)  cykliczna aktualizacja oprogramowania;
5)  wymuszanie okresowej zmiany haseł itp.

§ 13

1. Dostęp użytkowników do zasobów ASK wymaga pozytywnego przejścia procedury 
autoryzacyjnej. Autoryzacja jest dokonywana poprzez weryfikację podanej nazwy 
użytkownika i hasła lub z wykorzystaniem kart elektronicznych.

2. Administratorzy systemów informatycznych i lokalnych sieci komputerowych 
zobowiązani są do wprowadzenia mechanizmów autoryzacji i kontroli dostępu 
użytkowników do wszelkich zasobów sieciowych oraz rejestrowania aktywności 
użytkowników w postaci elektronicznej i prowadzenie archiwów tych rejestrów.

3. Kopie bezpieczeństwa oraz hasła systemowe winny być przechowywane w wydzielonych 
pomieszczeniach, w zabezpieczonych sejfach z możliwością dostępu dla wyznaczonych 
administratorów i kierownictwa uczelni.

4. Administratorzy systemów informatycznych prowadzą rejestr użytkowników wraz z 
wykazem uprawnień i zakresem przetwarzanych danych. 

§ 14

Zakres zdalnej obsługi systemów informatycznych prowadzonej przez firmy zewnętrzne 
winien odbywać się według precyzyjnych zasad zawartych w umowie. Nadzór nad obsługą 
sprawuje ABI.

§ 15

Pomieszczenia, w których zlokalizowane są systemy informatyczne winny być zabezpieczone 
przed fizycznym dostępem osób nieuprawnionych.

V. Urządzenia i usługi w ASK

§ 16

1. Każde urządzenie włączone do sieci winno być w widoczny sposób oznaczone numerem 
inwentarzowym jednoznacznie go identyfikującym. Do urządzenia winna być dołączona 
karta urządzenia dokładnie je opisująca.

2. Zmiana lokalizacji urządzenia wymaga zgody osoby odpowiedzialnej materialnie.



§ 17

Uruchomienie w sieci usługi, widocznej także poza siecią lokalną, wymaga zgody 
administratora wydanej na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać:

2) cel uruchomienia usługi;
3) nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy administratora usługi;
4) opis kategorii użytkowników usługi.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r., z tym że przepisy rozdziału IV 
wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

Zatwierdzam

Rektor Akademii Podlaskiej

          prof. dr hab. Edward Pawłowski
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