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Regulamin 
Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Regulamin ustala zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, będącego jej właścicielem, 
zwanej dalej SK UJK, zlokalizowanej w obiektach naukowo-dydaktycznych i administracyjnych 
Uniwersytetu na terenie Kielc. 

2. Użytkownicy oraz administratorzy SK UJK zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad 
współżycia społecznego oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od 
podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażałyby te osoby  
na straty materialne.  

3. SK UJK administrowana jest przez Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, zwane dalej UCI, 
które odpowiada za jej utrzymanie, merytoryczną stronę rozbudowy oraz za kontakty  
z jednostkami zewnętrznymi, współpracującymi z SK UJK, w tym za kontakty z Miejską Siecią 
Komputerową KielMAN. 

4. SK UJK korzysta z infrastruktury Miejskiej Sieci Komputerowej KielMAN na podstawie 
Porozumienia Środowiskowego z 1996 roku.  

5. SK UJK przeznaczona jest do:  
1) umożliwienia dostępu do lokalnych i globalnych zasobów sieciowych; 
2) przesyłania informacji i umożliwiania łączności. 

6. Celami realizowanymi w Uniwersytecie z wykorzystaniem SK UJK są: 
1) wspieranie procesów dydaktycznych i badań naukowych; 
2) przedstawianie osiągnięć i możliwości Uniwersytetu;  
3) wspomaganie zarządzania Uniwersytetem. 

 
 

II.  Struktura SK UJK 
 

§ 2 
 
1. SK UJK tworzą: 

1) zasoby, w tym sieć szkieletowa i sieci lokalne; 
2) dysponenci zasobów; 
3) administratorzy; 
4) użytkownicy. 

2. Zasób – każde urządzenie podłączone do SK UJK, oprogramowanie, zbiory danych zgromadzone 
na centralnych serwerach uniwersyteckich lub serwerach jednostek organizacyjnych, wraz  
z usługami sieciowymi je udostępniającymi, jak również: 

1) adresy sprzętowe i internetowe oraz ich zakresy; 
2) nazwy domen, poddomen i zarejestrowanych urządzeń; 
3) moc obliczeniowa, przestrzeń pamięci dyskowej lub operacyjnej serwerów; 
4) dostęp do sieci i jej przepustowość; 
5) częstotliwości radiowe sieci bezprzewodowych na obszarze Uniwersytetu, 
6) wyodrębnione zgrupowanie ww. elementów np. w postaci pracowni komputerowych, 

klastrów obliczeniowych, całej sieci lub wydzielonych jej fragmentów, takich jak:  
a) sieć szkieletowa – część SK UJK realizująca połączenia pomiędzy wszystkimi 

sieciami lokalnymi i sieciami innych operatorów, składająca się z warstw: 
a. rdzeniowej – część sieci odpowiedzialna za połączenie SK UJK z sieciami innych 

operatorów oraz za komunikację pomiędzy budynkami Uniwersytetu, składająca 
się z: urządzeń węzłowych (routery, przełączniki, serwery dostępowe, stacje 



bazowe), sprzętu komunikacyjnego (modemy, konwertery, anteny nadawczo-
odbiorcze) oraz mediów transmisyjnych (łącza światłowodowe, miedziane, 
bezprzewodowe); 

b. dystrybucyjnej – część sieci odpowiedzialna za dostarczanie usług do budynków 
oraz połączenie z warstwą rdzeniową, składająca się z: części szkieletowej 
okablowania strukturalnego budynków wraz z urządzeniami aktywnymi 
(przełączniki, mosty bezprzewodowe, wzmacniacze sygnału); 

c. dostępowej – część sieci odpowiedzialna za przyłączenie urządzeń końcowych 
(komputery, terminale, drukarki), składająca się z: części dostępowej 
okablowania strukturalnego budynków wraz z urządzeniami dostępowymi 
(przełączniki, punkty dostępu bezprzewodowego); 

b) sieć lokalna – sieć zlokalizowana w zwartym obszarze (budynek, kondygnacja), 
stanowiąca odrębną domenę administrowania wydzielonych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu, składająca się z: urządzeń końcowych (komputery 
stacjonarne i przenośne, drukarki), węzłów lokalnych (przełączniki, punkty dostępu 
bezprzewodowego) oraz dedykowanych im łączy fizycznych. Wirtualna Sieć Lokalna 
to logicznie wyodrębniona, w obszarze jednej lub kilku sieci lokalnych, sieć 
komputerowa stanowiąca odrębną domenę administrowania, zrealizowana w oparciu 
o SK UJK. Wirtualna Sieć Lokalna w niniejszym Regulaminie traktowana jest jak sieć 
lokalna.  

3. Dysponent zasobu – kierownik jednostki organizacyjnej, posiadającej lub udostępniającej dany 
zasób, któremu on podlega i jednocześnie osoba odpowiedzialna za zgodny z prawem sposób jego 
wykorzystywania; w przypadku szczególnego typu zasobu, jakim są strony WWW użytkowników 
indywidualnych, udostępnianych poprzez SK UJK, dysponentem jest dany użytkownik. Każdy 
zasób ma jednoznacznie określonego dysponenta. 

4. Administrator zasobów – wskazana przez dysponenta osoba odpowiedzialna za konfigurowanie  
i udostępnianie zasobów, w tym sposób eksploatacji wyodrębnionych urządzeń i oprogramowania 
SK UJK, funkcjonowanie usług sieciowych. 

5. Użytkownik – osoba o statusie pracownika, studenta, doktoranta, zaproszonego gościa 
Uniwersytetu oraz jednostka organizacyjna i organizacja działająca w Uniwersytecie o statusie 
funkcjonowania, wynikającym z właściwych przepisów, korzystająca z zasobów udostępnianych 
w SK UJK. Użytkownik może mieć przyznane konto, tj. zarejestrowane, chronione najczęściej  
za pomocą hasła lub certyfikatu, uprawnienie do określonych przez administratora zasobów, 
związane z użytkownikiem poprzez przyznaną mu nazwę użytkownika (identyfikator, login).  

 
III.  Administrowanie SK UJK 

 
§ 3 

 
1. Nadzór nad prawidłową eksploatacją SK UJK sprawuje UCI, które w szczególności: 

1) administruje urządzeniami sieci szkieletowej SK UJK; 
2) zarządza wszystkimi punktami styku SK UJK z sieciami zewnętrznymi; 
3) administruje przyznanymi Uniwersytetowi zakresami adresów internetowych; 
4) zarządza tablicami routingu w SK UJK; 
5) administruje domenami i serwerami DNS Uniwersytetu oraz jest jedyną jednostką 

upoważnioną do dokonywania rejestracji w systemie DNS adresów i domen SK UJK; 
6) administruje centralnymi serwerami Uniwersytetu poprzez tworzenie technicznych 

możliwości sprzętowo-programowych udostępniania zasobów, za których treści 
odpowiadają ich dysponenci; limity zasobów, przydzielanych na serwerach, uzależnione 
są od możliwości sprzętowych i programowych SK UJK; 

7) administruje centralnym serwerem WWW Uniwersytetu poprzez umożliwianie 
zamieszczania treści przez dysponentów poszczególnych serwisów, a w szczególności 
przez Biuro Promocji i Informacji, odpowiedzialne za główne strony WWW 
Uniwersytetu; 

8) może wysyłać do skrzynek poczty elektronicznej użytkowników informacje dotyczące 
funkcjonowania SK UJK lub informacje skierowane przez władze Uniwersytetu; 

9) zapewnia ochronę SK UJK m.in. poprzez umożliwienie właściwego dostępu do usług 
sieciowych; stosowane metody chronienia zasobów służą zapewnieniu jak najwyższego 



poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować  
w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji; 

10) w uzasadnionych sytuacjach ma prawo ograniczyć wykonywanie określonych operacji 
przez użytkowników SK UJK (uruchamianie programów, dostęp do zbiorów danych, 
nawiązywanie połączeń z innymi systemami) lub ograniczyć dostępne pasmo w celu 
zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem, bezpiecznego i stabilnego działania SK UJK; 

11) ma prawo uruchamiać oprogramowanie służące do monitorowania sieci i zwiększania 
bezpieczeństwa sieciowego; 

12) na podstawie „Wniosku o rejestrację administratora zasobów”, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przekazuje wybrane uprawnienia lub część 
tych uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności w stosunku do wyodrębnionych 
zasobów SK UJK dysponentom tych zasobów; 

13) może skontrolować stan zabezpieczenia zasobu oraz wykorzystywania go zgodnie  
z prawem i celem wskazanym w wypełnionym i złożonym w UCI „Wniosku o rejestrację 
administratora zasobów”; 

14) ma prawo, na podstawie uzasadnionego wniosku uprawnionych organów państwowych, 
za wiedzą i zgodą rektora, udostępnić dane umożliwiające identyfikację sprawców działań 
w sieci, które są prawnie zabronione. 

2. Dysponent zasobu ustala zasady wykorzystywania zasobu, niepozostające w sprzeczności  
z niniejszym Regulaminem. 

3. Treści udostępniane przez zasoby i serwisy informacyjne, umieszczane w SK UJK, mogą 
zawierać wyłącznie informacje związane z nauką, dydaktyką, działalnością statutową, 
organizacyjną lub promocją Uniwersytetu oraz z działalnością na rzecz społeczności lokalnej  
i regionu a także innymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym. Strony WWW muszą być zgodne z „Zasadami tworzenia serwisów 
WWW”, stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie publikowane treści 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i obyczajowymi. 

4. Udostępnianie zasobu SK UJK, skutki działania którego wykraczają poza sieć lokalną, 
zaprzestanie udostępniania lub jego ograniczanie nastąpić może na podstawie właściwie 
wypełnionego i złożonego w UCI „Wniosku o rejestrację administratora zasobów”, po pozytywnej 
decyzji kierownika UCI. 

5. Nadzór nad funkcjonowaniem zasobu sprawuje w imieniu dysponenta wyznaczony przez niego 
administrator. W przypadku zmiany administratora należy o tym niezwłocznie poinformować 
Administratora SK UJK poprzez złożenie w UCI „Wniosku o rejestrację administratora zasobów”.  

6. Administrator SK UJK ma prawo: 
1) odmówić udostępnienia w SK UJK zasobu w przypadku, gdy nie został wyznaczony jego 

administrator; 
2) odłączyć (zablokować) udostępniany w SK UJK zasób w przypadku, gdy nie posiada on 

wyznaczonego (wskazanego pisemnie) administratora, informując jednocześnie o fakcie 
odłączenia dysponenta zasobu. 

7. Kierownik UCI może wystąpić z wnioskiem do dysponenta zasobu o wyznaczenie innego 
administratora w przypadku, gdy aktualny administrator nie wykonuje swoich obowiązków  
lub wykonuje je niewłaściwie. 

8. Administrator zasobów:  
1) w sprawach dotyczących zachowania ciągłości i spójności działania sieci podlega 

Administratorowi SK UJK i ma obowiązek wykonywać jego zalecenia dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa zasobu; 

2) zgodnie z zasadami ustalonymi przez dysponenta określa grupy (kategorie) użytkowników 
danego zasobu oraz tryb dostępu wraz z uprawnieniami dla użytkowników  
z poszczególnych grup i jest odpowiedzialny, by do zasobu nie uzyskały dostępu osoby 
nieupoważnione; 

3) informuje korzystających z zasobów o zasadach prawidłowej eksploatacji  
oraz o przysługujących możliwościach ich wykorzystania; 

4) kontroluje prawidłowość działania i korzystania z administrowanego zasobu; 
5) dba o zapewnienie bezpiecznego sposobu wykorzystywania zasobu, w szczególności  

wykrywa i reaguje na próby nieuprawnionego użycia zasobu, aktualizuje system jego 
ochrony, niezwłocznie informuje Administratora SK UJK o znanych mu naruszeniach 
bezpieczeństwa administrowanego zasobu i o podjętych przez siebie działaniach; 



6) prowadzi rejestr podstawowych zdarzeń związanych z eksploatacją danego zasobu, 
umożliwiający w szczególności stwierdzenie, kto, kiedy i spod jakiego adresu korzystał  
z zasobu oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, jakie operacje wykonywał; 

7) archiwizuje zapisy zdarzeń, o których mowa powyżej, przez okres co najmniej 6-u 
miesięcy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

8) ma obowiązek umożliwi ć przeprowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji 
podległego zasobu oraz wgląd do rejestru zdarzeń, o których mowa powyżej, przez osoby 
upoważnione na mocy decyzji przełożonego lub kierownika UCI, na podstawie 
przedłożonej pisemnej decyzji; 

9) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania lub wykorzystania zasobu 
administrator ma prawo zablokować do niego dostęp. 

9. Administrator sieci lokalnej: 
1) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie lokalnej sieci komputerowej; 
2) odpowiada za eksploatację sieci lokalnej oraz monitoruje przestrzeganie przez 

użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu; 
3) w porozumieniu z Administratorek SK UJK modernizuje i rozbudowuje sieć lokalną 

również w zakresie włączania do sieci kolejnych urządzeń aktywnych a w szczególności 
punktów dostępowych łączności bezprzewodowej – bez zgody Administratora SK UJK  
rozbudowa sieci lokalnej jest zabroniona; 

4) musi zapewnić odizolowanie wydzielonych fragmentów sieci lokalnej, w obrębie których 
prowadzone są działania dydaktyczne/testowe/eksperymentalne, w przypadku, jeżeli 
działania te prowadzić mogą do destabilizacji innych obszarów SK UJK lub naruszać inne 
postanowienia niniejszego Regulaminu; 

5) współpracuje z administracją budynku, w którym znajduje się dana sieć, w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowej i ciągłej pracy podległych mu urządzeń  
i systemów; 

6) zarządza adresami internetowymi w sposób określony przez Administratora SK UJK 
w podległej mu sieci lokalnej oraz prowadzi ich rejestr według obowiązującego wzoru 
„Ewidencja sieci”, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 

7) prowadzi dokumentację podległych mu zasobów sieciowych, w szczególności opracowuje 
i uaktualnia na bieżąco wykaz komputerów, urządzeń, usług i adresów według rejestru 
„Ewidencja sieci”. Wykaz komputerów musi być zgodny ze „Zbiorczym wykazem kart  
rejestracyjnych komputerów” prowadzonym wg wzoru wynikającego z odrębnych 
przepisów (Zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu 
komputerowego) przez osobę materialnie odpowiedzialną w jednostce.  

8) ma prawo odłączyć urządzenie lub segment administrowanej przez siebie sieci lokalnej  
w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika danego urządzenia 
lub segmentu. 

10. Administrator SK UJK może zablokować lub odłączyć dany zasób w przypadku:  
1) udostępniania go w SK UJK bez uzyskania pozytywnej decyzji kierownika UCI; 
2) wykrycia skutków funkcjonowania zasobu, wpływających na naruszenie bezpieczeństwa  

i stabilności działania SK UJK; 
3) gdy udostępniane poprzez zasób treści naruszają normy prawne lub obyczajowe; 
4) nieuzyskania możliwości jego skontrolowania przez administratora SK UJK; 
5) wykorzystywania zasobu do celów niezgodnych z przeznaczeniem, zadeklarowanym  

we „Wniosku o rejestrację administratora zasobów”; 
6) naruszenia niniejszego Regulaminu, związanego z udostępnianym zasobem. 

11. Administrator SK UJK nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) naruszenie prywatności, tajemnicy korespondencji i danych oraz tajemnicy haseł, jeśli 

wina leży po stronie użytkownika; 
2) treść listów wysyłanych przez lub do użytkowników; 
3) sposób użytkowania kont oraz za skutki z tego wynikłe. 

12. W przypadku konieczności planowego wyłączenia części SK UJK w celu dokonania rozbudowy, 
naprawy, konserwacji lub rekonfiguracji, administrator odpowiedzialny za tę część sieci 
powiadamia o tym fakcie Administratora SK UJK i właściwych administratorów lokalnych  
co najmniej trzy dni wcześniej.  

13. Awarię sieci lokalnej zgłasza do Administratora SK UJK jej administrator. Przed zgłoszeniem 
awarii, administrator powinien wykonać testy zgodnie z „Procedurą testową”, stanowiącą 
Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 



14. W przypadku konieczności wyłączenia części SK UJK w celu usunięcia awarii, Administrator SK 
UJK powiadamia właściwego administratora.  

 
IV.  Zasady korzystania z SK UJK 

 
§ 4 

 
1. Użytkownik SK UJK ma prawo do posiadania konta na centralnym serwerze Uniwersytetu 

zgodnie z następującymi zasadami: 
1) konto jest zakładane na wniosek użytkownika na podstawie „Wniosku  

o aktywację/założenie/modyfikację/likwidację konta”, stanowiącego Załącznik nr 6  
do niniejszego Regulaminu;  

2) konto zakładane jest w terminie tygodnia od daty wpłynięcia wniosku do UCI; 
3) użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za sposób jego wykorzystywania; 
4) użytkownicy mogą posiadać tylko jedno konto; 
5) w przypadku podania nieprawdziwych danych przez wnioskodawcę administrator serwera 

ma prawo zablokować i usunąć konto;  
6) w razie zmiany danych ewidencyjnych użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji  

w UCI; 
7) użytkownik nie może żądać zmiany hasła lub odblokowania dostępu drogą telefoniczną, 

jeżeli nie ma możliwości identyfikacji dzwoniącego; 
8) prawo do posiadania konta wygasa z chwilą utraty statusu użytkownika; 
9) osoba nie będąca pracownikiem, studentem lub doktorantem Uniwersytetu może uzyskać 

prawo do posiadania konta tymczasowego na centralnym serwerze Uniwersytetu  
po złożeniu w UCI wniosku podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu, pod warunkiem jej współpracy z tą jednostką.  

2. Użytkownik SK UJK ma prawo do:  
1) modyfikacji konta poprzez złożenie w UCI właściwie wypełnionego „Wniosku o: 

aktywację/założenie/modyfikację/likwidację konta”;  
2) posiadania skrzynki pocztowej na centralnym serwerze pocztowym Uniwersytetu; 
3) posiadania strony na centralnym serwerze WWW Uniwersytetu, której treść jest zgodna  

z celami wynikającymi z § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu; 
4) korzystania z zasobów sieci lokalnej, na podstawie posiadanego konta, w granicach 

określonych przez administratora, kierującego się zasadami określonymi przez 
kierowników jednostek, Administratora SK UJK oraz niniejszego Regulaminu;  

5) zachowania poufności i integralności danych przechowywanych w systemach 
komputerowych SK UJK; 

6) uzyskania informacji na temat dostępnych usług i zasobów sieciowych. 
3. Użytkownik SK UJK ma obowiązek: 

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień; 
2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, norm społecznych  

i obyczajowych oraz etykiety sieciowej; 
3) podporządkowania się zaleceniom administratorów dotyczącym eksploatacji zasobów 

sieci a także stosowania haseł zgodnych z zaleceniami administratorów  
oraz zmieniania go na każde ich żądanie; 

4) dbania o ochronę swoich zasobów i dostępu do konta; 
5) natychmiastowego zgłaszania administratorowi informacji o lukach stwierdzonych  

w systemie praw dostępu lub wskazujących na uzyskanie dostępu do zasobów przez osoby 
do tego nieuprawnione; 

6) natychmiastowego zgłaszania administratorowi uszkodzenia, awarii sprzętu  
sieciowego lub niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania. 

4. Użytkownikowi SK UJK zabrania się:  
1) wykorzystywania zasobów sieci do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem; 
2) rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem, normami społecznymi  

i obyczajowymi oraz etykietą sieciową, w szczególności treści narażających na utratę 
dobrego imienia Uniwersytetu lub pozostających w sprzeczności z jego podstawowymi 
zadaniami; 

3) udostępniania konta innym użytkownikom; 
4) udostępniania zasobów osobom nieuprawnionym; 



5) podszywania się pod innych użytkowników; 
6) nielegalnego pozyskiwania informacji z SK UJK np. poprzez monitorowanie łącz; 
7) wykonywania czynności mogących zakłócać funkcjonowanie SK UJK, oprogramowania 

lub urządzeń w niej działających poprzez naruszanie bezpieczeństwa lub stabilności pracy 
SK UJK, w szczególności atakowania sieci lub komputerów, deszyfrowania haseł, 
podsłuchiwania lub przechwytywania informacji przepływającej w sieci, skanowania 
portów, celowego przeciążania łącz, uniemożliwiania działania usług sieciowych, 
wysyłania spamu (niechcianej korespondencji), świadomego rozsyłania szkodliwego 
oprogramowania; 

8) włączania do sieci komputerowej urządzeń elektrycznych do tego nieprzeznaczonych albo 
podłączania do sieci i odłączania od niej jakichkolwiek urządzeń bez zgody 
administratora, w szczególności dołączania urządzeń technicznych umożliwiających 
dostęp do SK UJK przez osoby nieuprawnione; 

9) zmieniania ustawień konfiguracji sieciowej urządzenia sieciowego lub końcowego 
(komputer, drukarka) bez zgody administratora, w szczególności zmieniania adresu 
sprzętowego lub przyznanego adresu internetowego; 

10) nieuprawnionej rozbudowy sieci, między innymi poprzez niedozwolone uruchamianie 
urządzeń i programów, mogących zakłócać pracę innych urządzeń w sieci, np. 
świadczących usługę DHCP, jak router bezprzewodowy/przewodowy; 

11) utrudniania pracy administratorom oraz innym użytkownikom; 
12) dezinformowania administratora; 
13) korzystania z zasobów, do których ich administrator lub dysponent nie przydzielił 

dostępu; 
14) składowania, instalowania i uruchamiania oprogramowania bez ważnych uprawnień do 

jego posiadania i wykorzystywania (np. licencje); 
15) podejmowania działań mających na celu niezgodne z prawem gromadzenie, 

udostępnianie, kopiowanie i rozpowszechnianie zasobów prawnie chronionych, w tym 
utworów objętych prawem autorskim. 

5. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie przez użytkownika niniejszego Regulaminu, 
Administrator SK UJK, ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego 
może zbierać informacje na temat gromadzonych i przesyłanych przez użytkownika danych.  

6. Wykonywanie przez użytkownika działań opisanych w  ust. 4 lub inne naruszenie niniejszego 
Regulaminu stwierdzone w wyniku postępowania wyjaśniającego, może skutkować 
natychmiastowym: 

1) odłączeniem od SK UJK komputera danego użytkownika; 
2) zablokowaniem konta lub dostępu do sieci. 

7. O naruszeniu niniejszego Regulaminu powiadamiany jest przełożony użytkownika a w przypadku 
studentów i doktorantów dziekan.  

8. Wykorzystywanie SK UJK do celów politycznych, religijnych, reklamowych, komercyjnych itp. 
wymaga pozytywnej opinii Rady ds. Komputeryzacji oraz zgody rektora. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§ 5 

 
1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych na skutek awarii SK UJK. 
2. Osoby obsługujące SK UJK mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej. 
3. Osoby niebędące pracownikami i administrujące zasobami SK UJK zobowiązują się do 

zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przy obsłudze SK UJK poprzez pisemne 
oświadczenie o zobowiązaniu zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przy obsłudze 
SK UJK według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Osoba naruszająca niniejszy Regulamin może być na wniosek kierownika UCI decyzją 
kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pozbawiona prawa do korzystania z SK UJK.  

5. Przywrócenie prawa do korzystania z SK UJK może nastąpić jedynie po złożeniu na piśmie  
w UCI pełnych wyjaśnień związanych z naruszeniem Regulaminu.  

6. Pracownik naruszający Regulamin może podlegać sankcjom przewidzianym w Kodeksie pracy 
lub innych przepisach prawa. Wobec studenta naruszającego Regulamin może zostać wszczęte 
postępowanie dyscyplinarne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  



7. W przypadku powstania szkody, wynikłej z naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu  
lub innych stosownych przepisów prawnych w zakresie działania SK UJK, użytkownik ponosi 
odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą.  


