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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogótne

s1.
Infrastruktura sieci jest własnością osób bądz organizacji które ją stworzyły. Własnością
Stowarzyszenia Miłośników Internetu INDS sąurz+dzenia i okablowanie strukturalne
stworzone bądźuzyskane przęz Stowarzyszenie, własnoŚciąosób prywatnych sąwządzeniai
okablowanie strukturalne stworzone bądź uzyskane ptzez osoby prywatne.

s2.
Zuulaginapodział' własności sieci komputerowej (s 1. ) obie strony zwiryująsię umową
grzecznościową którąmogąwypowiedzieć z7-o dniowym wyprzedzeniem, na mocy której:

a) Stowarzyszenie Miłośników Internefu INDS zobowiąZuje się do opieki nad całością
sieci komputerowej INDS.

b) osoby prywatne uŻyczająrueodpłatnie część swojej infrastruktury sieci w zalnianza
opiekę techniczną.

R0ZDZIAŁ II
Zasadv sieciowe

u,
Członkowie StowarzyszetiaMiłośników Intemefu INDS zobowiąpująsię do korzystania z
sieci komputerowej INDS zgodnie z postanowieniami statutu oraz regulaminu sieci.

s4.
Do sprawnego zarządzania siecią stworzono stanowiska administratorów: głównego,
administratora serwęrów oraz technicznych. Administratorzy sąpowoływani w zgodzie ze
Statutem Stowarzyszenia Miłośników Intemetu INDS odpłatnie bądź nieodpłatnie.

ss.
W przypadku stanowisk odpłatnych obowiązki administratorów reguluje umowa zawarta
pomiędzy administratorem a Stowarzyszeniem.
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$6.
Administratorzy pracu1ący na rzecz stowarzyszenia nieodpłatnie nie sązwiązani z siecią
Żadnymi obowią7kami a jedynie pomagająwjej poprawnym funkcjonowaniu nazasadach
hobbystycznych.
Sytuacja ta implikuje następujące fakty:

1. Administrator na stanowisku nieodpłatnym ma prawo

a) odmówić bądź odtoŻyó w czasie wykonanię czynnoŚci będącej w zakresie jego
uprawnień jeśli nie pozwa|amu na to czas lub inne okoliczności.

b) ustalaó indywidualnieprzedział czasowy w którym jest dostępny dla członków
Stow ar zy szenia or az innych o sób korzy staj ących z siec i komputerowej .

c) czasowo odłączyć, od sieci bądŹ intemetu osoby nie respektującej praw administratora
bądŹ zagr uŻaj ących stabilności sieci.

d) czasowo ograntczyć inne usługi sieciowe w przypadku nie stosowania się
uĄrtkownika do o dpowi ednich za|ecen |ub z pr zy czyn technic zny ch.

2. Administrator na stanowisku nieodpłatnym ma obowiązek

a) poinformować Zaruąd Stowarzyszenia o wszelkich swoich dztaŁanach dotyczących
sieci komputerowej INDS jak i członków Stowarzyszeniaw przeciąguL4 godzin.

b) w miarę mozliwości technicznych poinformowaó członków Stowarzyszenia lub osoby
prywatne o wszelkich działaniachdotyczących ilw osób w dowolny, wybrany przez
siebie sposób.

3. Administratorowi na stanowisku nieodpłatnym nię wolno

a) działać, na szkodę sieci komputerowej INDS oraz StowarzyszetiaMiłośników INDS

$7.
osoby będące członkami Stowarzyszenia Miłośników Internefu INDS opłacając regularnie
składki członkowskie mająprawo do nieodpłatnego korzystania z sieci komputerowej INDS,
oraz intemetu stając się jednocześnie uĄrtkownikami sieci komputerowej INDS. Prawo to
moŻe zostaÓ im odebranębezzwłocznie w przypadku nie stosowania się do obowią.zków
użytkownika sieci lllb zŁanartia któregokolwiek z punktów Statutu Stowarzyszeniabądź
regulaminu sieci lub innych dokumentów regulujących prawa i obowią7ki członka
Stowarzysz enia bądź ufikownika sieci.

1. Użytkownik sieci INDS ma prawo

a) korzystać z zasobów sieciowych takich jak dostęp do stron WWW użytkowników
sieci wewnętrznej, konta lokalnej pocńy elekhonicznej , oraz lokalnego konta www ,
atakŻe do korzystaniaz otoczenia sieciowego w zakresie technicznych możliwości.

b) korzystaó z wszelkich innych usług sieciowych które zostałylzostanąoddanę do
dyspozycji użytkowników sieci

c) korzystać ze wszystkich zasobów sieci internet, chyba ie moż|iwości techniczne na to
nie ponralają.

d) egzekwowaó obowiązki administratorów pracujących odpłatnie, aw przypadku braku
takiejmozliwościzg}oszerllafaktuZarządovnStowarzyszenia.
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Użytkownik sieci INDS ma obowią7ek

dbaó o stan i właściwe funkcjonowanie wządzeńtransmisyjnych, w szczególności
okablowania oraz koncentratorów znajdująpych się w jego otoczeniu.
właściwej ochrony anfiirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów
sieci lokalnej
poprawnej konfiguracji komputera,w szczególności nazw sieciowej' otoczenia,
domeny oraz usfug typu firewall.
pilnowania bezpieczeilstwa swojego komputera' w szczego|ności częstych aktualizacji
systemu i zmiany haseł' ,oruz kontrolowania praw dostępu
uaktyvmiania wszelkich usług za|ecanych przez administratorów sieci.
regulamego przeglądania strony informacyjnej sieci oraz kont pocztowych w lokalnej
domenie, orazbyciana bieżąco z wszelkimi sprawami dotyczącymi sieci jak i
Stowarzyszenia.
godnie reprezentować sieó na zevtnątrzi poszukiwać nowych uzytkowników.
pomagaó w pracach administratorom jeśli zachodń taka konieczność.

Użytkownikowi sieci INDS nie wolno

łanaÓ praw przysługujących administratorom zarówno na stanowiskach odpłatnych
jak i nieodpłatnych, jak i praw uzytkowników sieci.
zachowywać się w stosunku do administratorówjak i uzytkowników sieci i Internetu
w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych nonn.
obarczać administratorów winąza trudności w dostępie do Intemefu wynikłymi z
powodu zapchaniałącz|ub awariąwłasnego komputera/systemu, atakŻeawariąsieci
nie spowodowaną przez administratorów.
naprzy|<rzać, się administratorom z powodów wynikłych znieznajomości podstaw
obsługi komputera, awarii swoj ego systemu operacyj ne go bądź innych ptzy czyn
całkowicie nieza|eżmych od administratorów.
działaÓ na szkodę zasobów lub użytkowników własnej i innych sieci.
bez poinformowania administratorów sieci, zmieniaÓpołoieniakabli i vrządzeft
sieciowych będących poza jego mieszkaniem.
udostępniać swojego konta lub sygnafu internetowego pod kazdąpostaciąosobom
trzecim.
wykorzystywaó swojego konta i dostępu do lntemetu w celach niedozwolonych
prawem polskim i międrynarodowym.
zakładać komercyjnych serwisów internetowych na kontach udostępnionychprzez
Stowarzyszenie Miłośników Intemetu INDS.
w jakikolwiek sposób zahJócać pracę sieci komputerowej.



R:0ZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe

s8.Status uĄrtkownika sieci INDS otrzymuje autómaty cznie kazdy członek StowarzyszeniaMiłośników Intemefu INDS. IJttatastafusu uzytkownika sieci poprzezzłamanie regulaminówsieciowych, Statufuśtowarzyszeniabądźinnyóh dokumentów regulujących |rawa iobowiązki członka Stowarzyszeruabądźuzyttownika sieci nie jeit.o.,','o^u. ńztratąstatusu członka Stowarzyszeni a.

IJtratastatusu uzytkownika sieci może być 
"':,:;*" 

bądźtrwaław zależmości od jej
przycTwy. Decyduje o niej zarząd stowarzyszenia w pbrozumieniu z administratorami ( wpr4'padku członków Stowarzyszenia), bądź sami administrat orzy wprzypadku osóbprywatnych.

s 10.
KuŻdy uŻytkownik sieci ma obowią7ek zaznĄomić się z niniejszym regulaminem iprzestrzegać, go.

$  11 .
Wszelkie zmiany w regulaminie sieci mo=gąĘć dokonywane przezZarząd,Stowarzyszenia wporozumieniu z osobami prywatnymi, jeśli zmiany dotycząrówni eżtichwłasnoŚci.
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