
REGULAMIN 
SIECI KOMPUTEROWEJ

STOWARZYSZENIA 
AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ 

”PIASKI-IV”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowo  prawa  i  obowiązki  korzystających  z  sieci 

komputerowej Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej „PIASKI-IV”.

1.2. W regulaminie tym pod pojęciem „Stowarzyszenie” rozumie się Stowarzyszenie Amatorskiej 

Sieci  Komputerowej  „PIASKI-IV”;  „sieć”  –  lokalną  sieć  komputerową  Stowarzyszenia; 

„członek”  –  członek  Stowarzyszenia;  „użytkownik”  –  użytkownik  korzystający  z  sieci 

Stowarzyszenia.

1.3. Przestrzeganie  postanowień  tego  regulaminu  jest  warunkiem  korzystania  z  zasobów  sieci 

Stowarzyszenia.

1.4. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników sieci Stowarzyszenia.

1.5. Regulamin  jest  dokumentem  ogólnodostępnym.  Można  się  z  nim  zapoznać  w  siedzibie 

Stowarzyszenia lub korzystając z wersji elektronicznej pod adresem 

http://www.askpiaski.pl/docs.html

2. SIEĆ KOMPUTEROWA, ADMINISTRACJA

2.1. Stowarzyszenie posiada własną, lokalną sieć komputerową z dostępem do Internetu.

2.2. Sieć  jest  zbudowana  wyłącznie  w  celu  realizacji  celów  statutowych  i  na  użytek  własny 

Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie  nie  może  czerpać  z  tej  działalności  żadnych  korzyści 

majątkowych.

2.3. Osobami  odpowiedzialnymi  za  prawidłowe  działanie  sieci  są  Administratorzy  wyznaczeni 

przez Zarząd Stowarzyszenia. Aktualna ich lista dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia oraz 

w sieci /wersja elektroniczna/ pod adresem

http://www.askpiaski.pl/contact.html

2.4. Administratorzy zarządzają siecią na zasadach hobbistycznych, w ramach wolnego czasu.

http://www.askpiaski.pl/contact.html
http://www.askpiaski.pl/docs.html


2.5. Administratorzy zobowiązani są do:

a) zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwerów, sieci wewnętrznej i łącza internetowego 

w zakresie podlegającym ich jurysdykcji,

b) zgłaszania  problemów  ISP  (dostawcy  usług  internetowych)  w  razie  awarii  łącza 

internetowego Stowarzyszenia i upominania się o jak najszybsze naprawienie,

c) informowania (o ile to możliwe z wyprzedzeniem) użytkowników  ewentualnych przerwach 

w transmisji,

d) usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwerów w możliwie jak najkrótszym czasie,

e) pomocy nowym użytkownikom w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę 

ich możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może nie 

umożliwiać poprawnej pracy w sieci. Pomoc przy konfiguracji sprzętu jest jednorazowa.

3. SIEĆ LOKALNA - INTRANET

3.1. Każdy  członek  Stowarzyszenia  ma  prawo  podłączyć  swój  komputer  do  sieci  lokalnej 

Stowarzyszenia o ile istnieją ku temu odpowiednie warunki techniczne. Zarząd Stowarzyszenia 

pobiera wówczas od niego jednorazową opłatę wpisową /instalacyjną/.

3.2. Opłata  wpisowa /instalacyjna/  jest  pobierana  wyłącznie  w celu pokrycia  kosztów budowy  

i rozwoju sieci lokalnej.

3.3. Opłata  wpisowa  /instalacyjna/  uzależniona  jest  od  posiadania  karty  sieciowej  i  kabla 

przyłączeniowego.

3.4. O terminie, sposobie i wykonaniu podłączenia decydują Administratorzy po uzyskaniu zgody 

Zarządu Stowarzyszenia.

3.5. Użytkownik  wykonuje  podłączenie  własnymi  siłami  pod  kontrolą  i  według  zaleceń 

Administratorów chyba, że Zarząd Stowarzyszenia zadecyduje inaczej.

4. DOSTĘP DO INTERNETU

4.1. Każdy użytkownik  opłacający  dodatkową składkę  miesięczną  w wysokości  ustalonej  przez 

Zarząd  Stowarzyszenia  może  korzystać  z  dostępu  do  Internetu  poprzez  swój  komputer 

dołączony do sieci.

4.2. Dodatkowe  składki  miesięczne  pobierane  są  w  celu  pokrycia  kosztów  utrzymania  łącza 

internetowego  oraz  realizację  celów  statutowych.  Wysokość  dodatkowej  składki  ustala  
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Zarząd  Stowarzyszenia  w  oparciu  o  ilość  użytkowników  oraz  aktualne  ceny  usług 

telekomunikacyjnych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SIECI

5.1. Każdy użytkownik sieci ma prawo do:

a) podłączenia  swego  komputera  do  sieci  lokalnej  Stowarzyszenia  i  Internetu  zgodnie  

z pozostałymi punktami niniejszego regulaminu,

b) dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołu TCP/IP (dostęp 

może być z przyczyn technicznych ograniczony do lokalnego bloku),

c) wymiany danych z innymi użytkownikami sieci,

d) korzystania  z  usług  internetowych  (z  zastrzeżeniem  innych  punktów  niniejszego 

Regulaminu).

5.2. Każdy użytkownik ma obowiązek:

a) godnie  reprezentować  Stowarzyszenie  na  zewnątrz  i  aktywnie  poszukiwać  nowych 

użytkowników, 

b) dbać  o  stan  i  właściwe  funkcjonowanie  urządzeń  transmisyjnych,  w  szczególności 

okablowania magistralowego i koncentratorów,

c) czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją i konserwacją sieci,

d) regularnie opłacać składki członkowskie oraz pozostałe opłaty do których jest zobowiązany,

e) zapewnić właściwą ochronę antywirusową swoich komputerów i udostępnianych zasobów 

w sieci lokalnej,

f) dbać  o  właściwą  kondycję  swoich  kart  sieciowych  (uszkodzona  karta  może  całkowicie 

unieruchomić cały segment sieci),

g) dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet, 

h) przestrzegać prywatności innych użytkowników w sieci i nie ingerować w ich zasoby nawet 

jeśli nie są one stosownie chronione,

i) uaktywniać odpowiednie usługi w swoim komputerze, tak aby być widocznym dla innych 

w otoczeniu sieciowym,

j) bezwzględnie  stosować  się  do  poleceń  Administratorów  sieci  w  zakresie  jej  działania  

i bezpieczeństwa,

k) odłączać się fizycznie od sieci na czas burzy,

l) informować Administratorów o wymianie karty sieciowej przed jej dokonaniem,
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m) systematycznie zaglądać na serwis WWW Stowarzyszenia, zwracając szczególną uwagę na 

komunikaty od Administratorów i Zarządu Stowarzyszenia zaczynających się od słowa 

"UWAGA!".

5.3. Użytkownikom nie wolno:

a) udostępniać swojego konta osobom trzecim,

b) udostępniać dostępu do Internetu poprzez własny komputer osobom trzecim,

c) samodzielnie modyfikować  (bez wiedzy Administratorów) ustawień sieciowych 

identyfikujących komputer w sieci (nazwa komputera, adresy sieciowe i inne),

d) korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności nie rejestrować 

własnych domen komercyjnych oraz zakładać komercyjnych serwisów internetowych 

na swoich domowych komputerach,

e) wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem 

polskim i międzynarodowym,

f) zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający 

od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych,

g) obarczać Administratorów winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu 

zapchania łącz, w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera lub 

systemu,

h) naprzykrzać się Administratorom z powodów wynikłych z nieznajomości podstaw obsługi 

komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie 

niezależnych od Administratorów,

i) działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci,

j) podszywać się pod innych użytkowników sieci

k) włamywać się na routery, serwery, do innych użytkowników sieci.

6. RESTRYKCJE

6.1. Użytkownicy, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu mogą zostać ukarani decyzją 

Zarządu Stowarzyszenia :

a) czasowym odłączeniem od sieci,

b) czasowym zablokowaniem dostępu do Internetu,

c) czasowym lub trwałym zablokowaniem możliwości korzystania z niektórych usług 

sieciowych i internetowych,

d) zawieszeniem użytkownika w prawach członka Stowarzyszenia,
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e) skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

6.2. Po upływie czasowych restrykcji użytkownik wnosi opłatę karną zgodnie z pkt.8.5. niniejszego 

Regulaminu.

7. REZYGNACJE

7.1. Użytkownik chcący odłączyć się od sieci lub zrezygnować z łącza internetowego przekazuje 

odpowiedni wniosek Zarządowi Stowarzyszenia. Wniosek ten należy złożyć na miesiąc przed 

planowanym terminem odłączenia.

7.2. Przy odłączeniu lub rezygnacji z dostępu do Internetu użytkownikowi nie są zwracane żadne 

opłaty (wpisowe, instalacyjne itp.).

7.3. Rezygnacja  z  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  lub  skreślenie  z  listy  członków  powoduje 

natychmiastowe  odłączenie  od  sieci  i  dostępu  do  Internetu  bez  konieczności  wypełniania 

dodatkowego wniosku.

7.4. W  przypadku  ponownego  podłączenia  do  sieci  użytkownik  nie  ponosi  opłaty  wpisowej 

/instalacyjnej/. Natomiast w przypadku chęci ponownego skorzystania z dostępu do Internetu 

użytkownik ponosi opłatę specjalną w wysokości trzykrotnej dodatkowej składki miesięcznej, 

jeżeli okres odłączenia był krótszy niż cztery miesiące.

8. OPŁATY

8.1. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE
AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

„PIASKI-IV”
05-119 LEGIONOWO, ul. PIASKOWA 2/P7A

PKO BP S.A. II O/WARSZAWA
21 1020 1026 0000 1302 0081 9086

8.2. Opłaty wpisowe /instalacyjne/ należy wpłacać w terminie dwóch dni po dołączeniu do sieci  

lub uzyskaniu dostępu do Internetu na konto, o którym mowa w pkt. 8.1. z dopiskiem „opłata 

wpisowa”.

8.3. Opłaty miesięczne (składki członkowskie) należy wpłacać z góry do dziesiątego dnia każdego 

miesiąca na konto, o którym mowa w pkt. 8.1. z dopiskiem „składka członkowska”.
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8.4. W  uzasadnionych  przypadkach  Zarząd  Stowarzyszenia  w  drodze  uchwały  może  odstąpić  

od poboru części lub całości opłat od użytkownika.

8.5. Wysokość opłat ustala Zarząd Stowarzyszenia. Rodzaje opłat i ich wysokość określa Załącznik 

Nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

9.2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w drodze uchwały zmienić wysokość opłat, powiadamiając 

o tej decyzji,  drogą elektroniczną, członków Stowarzyszenia.  Zmienione opłaty obowiązują  

od następnego miesiąca.

9.3. Administrator  serwisu WWW Stowarzyszenia  ma prawo za  zgodą Zarządu Stowarzyszenia 

zmieniać  adresy  internetowe  dokumentów  podane  w  tym  regulaminie.  O  zmianach  musi 

powiadomić członków Stowarzyszenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje  się  przepisy odpowiednio: 

Statutu Stowarzyszenia i uchwał Zarządu.
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Załącznik Nr 1

TABELA OPŁAT
SIECI KOMPUTEROWEJ

STOWARZYSZENIA
AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

„PIASKI-IV”

Rodzaj opłaty Wysokość Uwagi
Opłata wpisowa /instalacyjna/

320,00 zł

Obniżona opłata wpisowa /instalacyjna/ 

zgodnie z pkt. 3.3.
100,00 zł

Dodatkowa składka miesięczna 28,00 zł

Opłata karna za nieterminową płatność 5,00 zł

Opłata karna 

/nieprzestrzeganie regulaminu/
50,00 zł

- 7 -


