
Zarządzenie Nr 205/Y72010 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 

w sprawie nadania Regulaminu korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z 2003 r. Nr 80. poz. 717. Nr 162. 

poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203. Nr 167. poz. 1759. z 2005 r. 

Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 146. poz. 1055. Nr 181. 

poz. 1337. z 2007 r. Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 r. Nr 180. 

poz. 1111. Nr 223. poz. 1458. z 2009 r. Nr 52. poz. 420. Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142. poz. 146. Nr 40. poz. 230, Nr 106. poz. 675) 

§ 1. Jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Zgierz nadaję Regulamin korzystania 

z sieci komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz W brzmieniu 

stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzow i Miasta Zgierza i kierow nikom 

jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Gminy Miasto Zgierz 

zarządzani, co następuje: 



Załącznik do Zarządzenia Nr 205/Y/20I0 r. Prezy denta Miasta Zgierza z dnia 6 grudnia 2010 r. 

Regulamin korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto 
Zgierz 

§ 1 
W niniejszym Regulaminie określa się zasady korzystania z sieci komputerowej z dostępem 
do inlemetu. której właścicielem jest Gmina Miasto Zgierz, zwaną dalej Siecią GMZ. 

§2 
Sieć GMZ przeznaczona jest wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością 
jednostek organizacyjnych, realizacji zobowiązań wobec organów podatkowych, zakładów 
ubezpieczeń i innych tego typu podmiotów koniecznych do prowadzenia działalności 
jednostki organizacyjnej, wymiany informacji między Urzędem Miasta Zgierza i jednostkami 
organizacyjnymi oraz celów nauk owo badawczych. 

§ 3 

1. Do korzystania z Sieci GMZ uprawnieni są pracownicy jednostki organizacyjnej, w której 
zainstalowano urządzenia przyłączeń i owe pozwalające na fizyczny dostęp do niej. 
uczniowie (dotyczy jednostek organizacyjnych o charakterze oświatowym), czytelnicy 
(dotyczy Biblioteki) pod nadzorem opiekuna (który ponosi odpowiedzialność za działania 
ucznia. czytelnika). zwani dalej Użytkownikami. dysponującymi sprzętem 
komputerowym wyposażonym w kartę sieciową obsługującą protokół TCP/IP lub w 
szczególnych przypadkach kartę WiFi. po podpisaniu przez kierownika jednostki 
Protokołu przekazań ia-przejęc i a oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

2. Użytkownik może korzystać z zasobów sieciowych, w szczególności: dostępu 
do światowych usług internetowych, stron www, poczty elektronicznej, sieci lokalnej 
w zakresie nie wykraczającym poza zasady określone w Regulaminie, obowiązujące 
normy prawne, ogólne zasady korzystania z sieci Internet (nelykiety) oraz inne ustalenia 
dotyczące korzystania z sieci uzgodnione przez Strony. 

3. Do Sieci GMZ może być podłączona dowolna jednostka organizacyjna z obszaru objętego 
strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne. Chęć przyłączenia do Sieci GMZ 
należy zgłosić pisemnie do Administratora Sieci, określonego w § 5 ust. 2. Koszt 
podłączenia do Sieci GMZ w budynku objętym infrastrukturą określa Administrator Sieci, 
który decyduje również o terminie podłączenia. Nowy Użytkownik wykonuje podłączenie 
(w miarę możliwości) samodzielnie pod kontrolą i według zaleceń Administratora Sieci, 
chyba że Administrator Sieci zdecyduje inaczej. Nowy Użytkownik jest zobowiązany 
do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz podpisania Protokołu 
przekazania-przejęcia oraz oświadczenia, określonych w ust. 1. 

§ 4 

1. Każda jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za infrastrukturę zainstalowaną w jej 
budynkach, w skład której wchodzą w szczególności: urządzenia, okablowanie, gniazda, 
instalacja slsklryci-.nu, ohtóąsc do korzystania c Sieci GMZ. 
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2. Sprzęt teleinformatyczny pozwalający na korzystanie z Sieci GMZ zakupiony 
indywidualnie przez jednostkę organizacyjną, musi być skonfigurowany na koszt jednostki 
organizacyjnej, tak aby współpracował z infrastrukturą sieciową oraz nie powodował luk 
w bezpieczeństwie Sieci GMZ. 

3. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna rozbudowuje własną sieć LAN (stosując 
urządzenia transmisji przewodowej i bezprzewodowej) kierownik jednostki organizacyjnej 
odpowiada za wszelkie skutki i roszczenia zw iązane z tą czynnością. 

§ 5 
1. Sieciami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz zarządzają 

wskazani przez kierowników jednostek organizacyjnych Administratorzy Systemu 
Informatycznego Jednostek Organizacyjnych (zwani dalej ASI), którzy odpowiadają 
za sieci wewnętrzne (sieć LAN) w każdej z jednostek organizacyjnych. 

2. Administrator Sieci, którym jest Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta 
Zgierza, zwanym dalej WIT odpowiada za poprawność funkcjonowania Sieci GMZ 
od miejsca przełącznika brzegowego umieszczonego w serwerowni WI T (budynek Urzędu 
Miasta Zgierza, pi. Jana Pawła II nr 16, pokój 214) do punktu przy łączenia Sieci GMZ 
w poszczególnych budynkach jednostek organizacyjnych, obejmujących tylko 
infrastrukturę ww. sieci (m.in. urządzenia znajdujące się w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych). 

3. WIT. ASI oraz każdy mający dostęp do zbiorów innych Użytkowników jest zobow iązany 
do zachowania tajemnicy uzyskanych tą drogą informacji. 

1. Gmina Miasto Zgierz zobowiązuje się do: 

1) dbania o sprawne funkcjonowanie serwera, łączy oraz innych elementów 
infrastruktury sieciowej Sieci GMZ, 

2) informowania z wyprzedzeniem (o ile to możliwe) Użytkowników Sieci GMZ 
o ewentualnych przerwach w transmisji spowodowanych modernizacją lub pracami 
konserwacyjnymi. 

3) zagwarantowania połączenia z siecią Internet do punktu przyłączenia Sieci GMZ 
określonego w § 5 ust. 2. 

2. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) skutki ewentualnej przerwy w pracy sieci wynikłe z przyczyn niezależnych od Gminy, 
leżących poza jej zasięgiem, w szczególności przez działanie siły wyższej. 

2) za utrudnienia w dostępie do Sieci GMZ wynikających z powodów leżących po stronie 
Użytkownika (np. błędna konfiguracja komputera, uszkodzenie kaity sieciowej), 
jak również, za szkody wynikające z braku zabezpieczeń przeciwprzcpięciowych. 

3. WIT nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) treści przesyłane przez Użytkowników Siecią GMZ. 

2) nieprawidłowe korzystanie przez Użytkownika z sieci komputerowej i szkody 
powstałe w infrastrukturze na skutek tych nieprawidłow-ości. 

3) powstałe z winy Użytkownika uszkodzenia sprzętu pracującego w sieci 
oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach Użytkowników, 
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4) naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy Użytkowników oraz 
wszelkie następstwa działań Użytkownika określone w i; 10. 

5) prowadzone w jednostkach organizacyjnych procesy informatyzacji. 

6) niezgłoszone przez Użytkownika usterki, luki w systemie zabezpieczeń i inne 
informacje, do których jest on zobligowany na mocy niniejszego Regulaminu. 
Protokołu przekazańia-przejęcia oraz porozumień wiążących Strony. 

7) wszelkie następstwa niestosowania się Użytkownika do Regulaminu. Protokołu 
pr/ekazania-przejęcia. innych ustaleń dotyczących korzystania z sieci uzgodnionych 
przez Strony oraz. obowiązującego prawa. 

§ 7 

1. Monitorowanie przez WIT ruchu w Sieci GMZ odbywa się na odcinku od miejsca 
przełącznika brzegowego umieszczonego w serwerowni WIT do punktu przyłączenia Sieci 
GMZ w poszczególnych budynkach jednostek organizacy jnych. 

2. Monitorowanie przez ASI odbywa się w zakresie sieci wewnętrznej jednostki 
organizacyjnej (sieć LAN). 

3. ASI są zobowiązani na pisemne żądanie pracowników WIT oraz uprawnionych organów 
państwa (np. policji, prokuratury) podać dane personalne Użytkownika korzystającego 
z sieci w danej jednostce organizacyjnej określonego dnia o podanej godzinie. 

§8 
1. Jednostka organizacyjna ma obowiązek dbać o stan techniczny i właściwe funkcjonowanie 

infrastruktury określonej w i; 4 ust. 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian 
w strukturze sieci bez zezwolenia Administratora Sieci. 

2. Jednostka organizacyjna zapewnia warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
Sieci GMZ. w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki klimatyczne 
(odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia oraz bezpieczeństwo 
infrastruktury (szczególnie w czasie burzy). 

3. Jednostka organizacyjna ponosi koszty związane z ewentualną naprawą Sieci GMZ. 
zaginięciem lub zniszczeniem jej elementów, jeżeli wynika to z winy Użytkownika danej 
jednostki organizacyjnej. 

4. Każda jednostka organizacyjna jest zobowiązana do niezwłocznego zgłaszania awarii 
i usterek oraz informowania na bieżąco Administratora Sieci o wszelkich planach 
i zmianach dot. infrastruktury sieciowej jednostki organizacyjnej, zmiany ASI oraz luk w 
systemie zabezpieczeń Sieci GMZ. 

5. Na każde żądanie Administratora Sieci, jednostka organizacyjna umożliwia 
Administratorowi Sieci lub osobom przez niego upoważnionym dostęp do infrastruktury 
Sieci GMZ. 

6. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie dbać o właściwą kondycję swoich 
systemów operacyjnych i programów obsługujących Internet, gdyż głównie od ich stanu 
zależy dostęp do sieci. 

7. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć zasoby komputera przed 
ingerencją złośliwego oprogramowania np. wirusy, trojany itp. i ingerencją osób trzecich 
np. hakerzy itp. 
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§12 

1. Problemy ze sprzętem sieciowym lub brakiem połączenia z Internetem należy zgłaszać 
do Administratora Sieci. 

2. Zgłaszając usterkę należy podać: 

1) imię i nazwisko osoby, która zgłasza usterkę. 

2) jednostkę organizacyjną, której usterka dotyczy. 

3) opis problemu. 

3. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w elektronicznym systemie zgłoszeń. Tylko 
zarejestrowane zgłoszenia podlegają reklamacji. 

4. W przypadku usterki lub awarii powstałej z wyłącznej winy Użytkownika, jest 
on zobowiązany pokryć koszty naprawy. W razie przyczynienia się Użytkownika 
do powstania lub zwiększenia usterki lub awarii. Użytkownik winien pokryć koszty 
odpow iadające jego stopniowi przyczynienia. 

5. WIT nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Sieci GMZ spowodowane usterkami 
w infrastrukturze własnej jednostki organizacyjnej. W szczególności dotyczy to: 

1) awarii zasilania na obiekcie. 

2) awarii lub błędów w konfiguracji komputerów (sieci LAN), 

3) awarii własnych urządzeń aktywnych jednostki (sieci LAN) podłączonych do Sieci 
GMZ. 

6. Przed zgłoszeniem usterki Użytkownik ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu 
sprawdzenia czy nieprawidłowe funkcjonowanie Sieci GMZ nie jest spowodowane 
przyczynami wymienionymi w ust. 5. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie 
oświaty. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz postanowienia Załącznika Nr 3 (Zasady świadczenia usług gwarancyjnych) 
do umowy z dnia 17 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, a Technitel 
Polska Klimkiewicz. Rodziewicz spółka jawna z siedzibą w Lodzi (w okresie trwania 
gw"arancj i). 

§14 

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Nowe wersje Regulaminu będą przekazywane 
kierownikom jednostek organizacyjnych, przyłączonych do Sieci GMZ. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z sieci komputerowej 
z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz 

pieczątka jednostki Oi^izstyjnej 

OŚWIADCZENIE K I E R O W N I K A J E D N O S T K I O R G A N I Z A C Y J N E J 

Ja niżej podpisany 
(imię i nazwisko) 

fpełniona funkcja w jednostce organizacyjnej) 

oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z sieci 
komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz, przyjmuję jej 
postanowienia i zobowiązuję się je stosować. 

Wyznaczam Administratora Systemu Informatycznego Jednostki 
Organizacyjnej (ASI): 

(imię i nazwisko/ 

Tel. kontaktowy 

e-mail: 

(podpis, pieczęć) 



Protokół przekazania - przejęcia 
sporządzony w dniu 

pomiędzy 

Gminą Miastem Zgierz jako stroną przekazującą, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawia II 16. 

reprezentowaną przez - Sekretarza Miasta Zgierza, zwaną dalej „Miastem" 
a 

jako stroną przejmującą 

reprezentowaną przez , zwaną dalej „Jednostką". 

§1 
Przedmiotem przekazania - przejęcia są: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

§2 

Przekazanie przedmiotów, o których mowa w § 1 na rzecz Jednostki do używania następuje na cele związane 
z prowadzeniem działalności statutowej Jednostki. 

§3 

Jednostka zobowiązuje się do korzystania z przedmiotów, o których mowa w § 1 w sposób określony 
w Regulaminie korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz, 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 205/W2010 r. Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 grudnia 2010 r. 

§4 

1. Miastu przysługuje prawo kontroli zgodności sposobu użytkowania przedmiotów, o których mowa w § 1, 
z celem określonym w § 2. 

2. W razie użytkowania przedmiotu, o którym mowa w § Iw sposób sprzeczny z celem określonym w § 2 
lub rażącego naruszenia zasad użytkowania określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 3. Miasto 
ma prawo zażądać zwrotu tego przedmiotu. 

§ 5 

Jednostka ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Miasta oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe 
w związku z użytkowaniem przedmiotów, o których mowa w § 1. 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Jednostka Miasto 


