
Zarządzenie Nr 42/2008 
 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  
w Kielcach 

 
z dnia 8 października 2008 roku 

 
w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego 
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Ko chanowskiego  

w Kielcach  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wprowadza się regulamin Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Regulamin stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 
Traci moc zarządzenie Nr 43/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach z dnia 8 października 2007 roku w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej 
Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.   

 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2008 r. 

Regulamin 

 Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego   

Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Ko chanowskiego w Kielcach  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Miasteczka 
Akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego          
w Kielcach, zwanej dalej SK MA. 

2. Nadzór nad wykorzystywaniem SK MA sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, 
a w zakresie funkcjonowania i spraw technicznych Uniwersyteckie Centrum Informatyczne. 

3. Z usług SK MA mogą korzystać: 

1) osoby posiadające aktualną legitymację studencką Uniwersytetu Humanistyczno – 
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz waŜną kartę mieszkańca Domu 
Studenta, 

2) organizacje studenckie, mające swoje siedziby na terenie MA, na wniosek 
przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zatwierdzonego przez kierownika Działu 
Spraw Studenckich, 

3) pracownicy administracji Miasteczka Akademickiego zwani dalej uŜytkownikami. 

4. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego jest częścią Sieci Komputerowej 
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,                     
a uŜytkowników SK MA obowiązują postanowienia Regulaminu SM UJK. 

II. Struktura SK MA 

§ 2 

1. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego w zakresie infrastruktury teletechnicznej 
składa się z: 

1) sieci lokalnych w Domach Studenta, zrealizowanych w oparciu o okablowanie 
strukturalne; 

2) sieci szkieletowej Miasteczka Akademickiego łączącej sieci lokalne w Domach Studenta; 

3) przyłącza światłowodowego SK MA do rdzenia SM UJK; 

4) serwera dostępowego. 

III. Przył ączanie do SK MA 

§ 3 

1. Do SK MA moŜe być podłączony jedynie komputer uŜytkownika, zdefiniowanego w § 1 ust. 
3. 

2. Komputer moŜe być podłączony do sieci na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, 
składanego w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym. Wzór wniosku o przyłączenie do 
SK MA stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Zabrania się przyłączania do SK MA komputerów, na które nie zostały złoŜone wnioski  



  

o przyłączenie do SK MA. 

4. Komputer przyłączony do sieci musi być sprawny technicznie, dotyczy to zwłaszcza karty 
sieciowej. 

5. Urządzenia (komputery, drukarki, skanery) włączane do sieci lokalnych w Domach Studenta 
muszą być zasilane za pomocą dedykowanych gniazd energetycznych okablowania 
strukturalnego. 

6. Włączenie więcej niŜ jednego komputera moŜe być zrealizowane za pomocą przełącznika, 
będącego na wyposaŜeniu MA lub własnego, uzgodnionego z administratorem SK MA. 
Zasilanie dodatkowych urządzeń musi być realizowane poprzez filtry antyprzepięciowe, 
podłączone do dedykowanego gniazda energetycznego okablowania strukturalnego. 
Zabronione jest przyłączanie do sieci urządzeń zasilanych z innych gniazd energetycznych. 

7. Dostęp do SK MA uzyskuje wyłącznie komputer o adresie sprzętowym karty sieciowej, 
podanym we wniosku o przyłączenie do SK MA i jedynie poprzez gniazdo sieciowe w pokoju 
uŜytkownika. 

8. Wszystkie komputery przyłączone do SK MA muszą uŜywać konfiguracji opartej  

o automatyczny przydział adresów (DHCP). 

9. Dostęp do zasobów SM UJK oraz Internetu realizowany jest poprzez serwer dostępowy  

w oparciu o identyfikator uŜytkownika (nazwa uŜytkownika) oraz jego osobiste hasło na 
następujących zasadach: 

1) uŜytkownik musi mieć załoŜone, na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, konto 
dostępowe na serwerze. Konto zostanie załoŜone w terminie do 7 dni od złoŜenia w/w 
wniosku; 

2) uŜytkownik musi się zalogować poprzez aplikację dostępową za pomocą przydzielonej 
nazwy uŜytkownika i hasła; 

3) sposób konfiguracji dostępu do SK MA przedstawiony jest na stronie WWW serwera 
dostępowego, którego adres określony jest w instrukcji dla uŜytkownika we wniosku  

o przyłączenie do SK MA; 

4) w przypadku problemów z instalacją lub obsługą aplikacji dostępowej uŜytkownik 
powinien skontaktować się z administratorem SK MA. 

 

IV. Administrowanie SK MA 

§ 4 

1. Siecią komputerową Miasteczka Akademickiego administruje administrator lokalny, zwany 
administratorem SK MA, powoływany w uzgodnieniu z Uniwersyteckim Centrum 
Informatycznym. 

2. Administrator SK MA ma prawo zablokować uŜytkownikowi dostęp do SK MA w przypadku 
naruszenia lub niestosowana się do: 

1) Regulaminu SM UJK; 

2) Regulaminu SK MA; 

3) Regulaminu Domu Studenta; 

4) prawa oraz etykiety sieciowej; 

5) instrukcji i zaleceń podawanych przez administratora SK MA do wiadomości 
uŜytkowników. 

3. W przypadku zablokowania dostępu informacja o przyczynie blokady i sposobie dalszego 
postępowania podana będzie do wiadomości uŜytkownika.  



  

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za konfigurowanie i naprawianie komputerów 
uŜytkowników. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sieci spowodowane 
wadliwym funkcjonowaniem komputerów uŜytkowników lub przerwy wynikające z przyczyn 
losowych (awarie zasilania, awarie łącza zewnętrznego itp.). 

6. Administrator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za materiały i oprogramowanie 
zainstalowane na komputerach uŜytkowników, jak równieŜ za sposób, w jaki ono działa. 

 

V. Zasady korzystania z SK MA 

§ 5 

1. Zabrania się wykorzystywania komputera uŜytkownika do przyłączania do SK MA innych 
komputerów. 

2. Zabrania się uŜytkownikom rozpowszechniania  w sieci  treści naraŜających na utratę 
dobrego imienia Uniwersytetu lub pozostające w sprzeczności jej podstawowymi zadaniami, 
a w szczególności zamieszczania treści pornograficznych lub w sposób nieuzasadniony 
eksponujących przemoc. 

3. UŜytkownik odpowiada za działania w sieci swoje oraz osób trzecich korzystających z jego 
komputera. 

4. UŜytkownik jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo własnych zasobów 
komputerowych poprzez instalowanie oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych 

 i innych programów zabezpieczających. 

5. UŜytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji i zaleceń podawanych przez 
administratora SK MA do wiadomości uŜytkowników. 

6. UŜytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich i umów licencyjnych 
dotyczących danych i oprogramowania umieszczonych na komputerze, który jest w jego 
posiadaniu. 

7. UŜytkownik jest zobowiązany do dbania o stan techniczny okablowania i urządzeń 
aktywnych znajdujących się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian  

w strukturze sieci bez zezwolenia administratora. 

8. UŜytkownik jest zobowiązany do umoŜliwienia administratorowi SK MA lub wyznaczonemu 
pracownikowi administracji Miasteczka Akademickiego przeprowadzenia kontroli 
poprawności wykonanego przyłączenia w pokoju.  

9. Dostęp do SK MA dla uŜytkowników, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1  zapewniany jest od 
1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego.  

10. Wszelkie zauwaŜone nieprawidłowości w funkcjonowaniu SK MA uŜytkownik zobowiązany 
jest zgłaszać administratorowi SK MA. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 
 
 

Załącznik do regulaminu SK MA 

 

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SK MA 
 

 

Imię, nazwisko: 
 
 

Rok studiów: 
 

Numer albumu: 
 
 

Nazwa Domu Studenta i numer pokoju: 
 

Wydział: 
 
 

Adres sprzętowy karty sieciowej: 
 

Kierunek: 
 
 

Hasło początkowe dla konta dostępowego1: 
 

 
„O świadczam, Ŝe zapoznałem si ę z Regulaminami Sieci Komputerowej Miasteczka 
Akademickiego oraz Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i zobowi ązuję się do ich przestrzegania.”  
 

„Wyra Ŝam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumien iu Ustawy o 
ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz. 883  z dn. 29.08.1997r. dla potrzeb 
niezb ędnych do prawidłowego administrowania SK.” 
Data i podpis wnioskodawcy: 
 

Data i podpis przyjmującego Wniosek: 
 

 
Decyzja, data i podpis administratora: 
 
 

1 - naleŜy zmienić po pierwszym logowaniu 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Instrukcja dla u Ŝytkownika 
 

1. Sprawdź adres sprzętowy karty sieciowej, przez którą podłączysz się do SK MA: 
1.1. w przypadku systemu Windows 2000/XP/Vista lub wyŜszych w wierszu poleceń wpisz i 
uruchom komendę ipconfig /all  i zanotuj Adres fizyczny ; 
1.2. w przypadku systemu Windows 95/98/ME w wierszu poleceń wpisz i uruchom komendę 
winipcfg  i zanotuj Adres fizyczny ; 
1.3. w przypadku systemu Linux/Unix wpisz i uruchom komendę ifconfig i zanotuj adres podany 
w polu HWaddr . 

2. Skonfiguruj automatyczny przydział adresów DHCP dla protokołu TCP/IP i karty sieciowej, przez którą 
podłączasz się do SK MA: 
              2.1. w przypadku systemu Windows 2000/XP/Vista lub wyŜszych ustaw opcje „Uzyskaj adres IP 
              automatycznie ” i „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie ”; 
              2.2. w przypadku systemu Windows 95/98/ME ustaw opcję „Automatycznie uzyskaj adres IP ” 
oraz    
               „Wyłącz DNS”. 
3. Za pomocą przeglądarki WWW pod adresem http://10.10.0.1 na serwerze dostępowym:  

3.1. uzyskasz informacje nt. przydzielonej nazwy uŜytkownika; 
3.2. uzyskasz instrukcje o sposobie instalacji i konfiguracji aplikacji dostępowej potrzebnej do 
zalogowania się do sieci; 
3.3. w przypadku zablokowania dostępu Twojego komputera do SK i Internetu uzyskasz 
informacje o przyczynie blokady i sposobie dalszego postępowania. 



  

4. Wszelkie problemy z dostępem do SK moŜna zgłaszać telefonicznie (w godzinach 8:00 - 16:00) pod 
numerem   
wewnętrznym 7366. 
 
 


