
REGULAMIN 

korzystania z sieci bezprzewodowej WHiBZ 

 

§ 1 

1. Sieć bezprzewodowa, zwana siecią WHiBZ, jest siecią komputerową służącą 

do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu na terenie Wydziału Hodowli 

i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

lub w jego bliskim sąsiedztwie. 

2. Bezprzewodowa sieć dostępna jest dla wszystkich pracowników, studentów, oraz gości 

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w celach edukacyjno – informacyjnych. 

3. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać. 

4. Zalogowanie i korzystanie z sieci WHiBZ wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu. 

5. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń administratora sieci. 

 

§ 2 

1. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług 

sieciowych. 

2. Do podłączenia komputera do sieci WHiBZ wymagane jest posiadanie karty radiowej 

WiFi zgodnej ze standardem 802.11 b/g/n. 

3. Wydział nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie 

konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność 

urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci WHiBZ. 

4. Ruch w sieci WHiBZ jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany. 

 

§ 3 

Użytkownikowi sieci WHiBZ zabrania się: 

1. Wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

Unii Europejskiej, 

2. Przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem 

ochrony własności intelektualnej nienależącej do użytkownika, 

3. Przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste, 

4. Ściągania dużych plików (powyżej 500 MB) obciążających sieć WiFi, 

5. Udostępnianie różnego rodzaju serwisów internetowych: WWW, FTP, IRC i innych, 

6. Wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych, 

7. Udostępniania dostępu do Internetu osobom trzecim, 

8. Używania punktu dostępowego w celu budowania stałych podsieci, 

9. Korzystania z sieci WHiBZ podczas zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela, 

10. Rozpowszechniania wirusów komputerowych, innego oprogramowania, 

uniemożliwiającego lub utrudniającego pracę w sieci innym użytkownikom, 



11. Dokonywania ataków sieciowych na komputery klienckie lub elementy infrastruktury 

sieciowej, 

12. Prób atakowania komputerów w celu uzyskania nielegalnego dostępu do informacji. 

 

Użytkownik sieci WHiBZ zobowiązany jest do: 

1. Stałej kontroli antywirusowej swojego komputera lub smartfona oraz programu typu 

firewall. 

2. Dbanie o bezpieczeństwo swoich danych i właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu 

przed niepowołanym dostępem. 

 

§ 4 

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo 

lub całkowicie dostępu do ww. sieci, a w szczególności za: 

1. omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tzn. zmiana adresu 

IP przydzielonego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli), 

2. udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi 

(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) oraz pornograficznych, 

3. korzystanie z aplikacji typu P2P,  

4. wszelkie inne działanie użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie 

niebezpieczne dla funkcjonowania sieci. 

 

§ 5 

1. Wydział nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci bezprzewodowej. 

2. Wydział nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje 

za pośrednictwem sieci WHiBZ. Nie odpowiada również za działanie pobranego 

z Internetu oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane przez użytkownika. 

Wydział nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia sprzętu pracującego w 

sieci WHiBZ oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach 

użytkownika. 

3. Awarie sieci bezprzewodowej użytkownik zgłasza do administratora sieci: 

http://whibz.ur.krakow.pl/WiFi.html 

§ 6 

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane 

jego działalnością z użyciem ww. sieci. 



 

§ 7 

1. Wydział nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Internetu związane 

z nieprawidłowym działaniem oprogramowania na komputerach użytkowników. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedzenia. 

3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału Hodowli 

i Biologii Zwierząt. 

 

Kraków, dn. 05.01.2016 r. 

 
 


