
Załącznik  
do zarządzenia Nr 19/RKR/2021 

z dnia 01.04.2021 r. 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

 

 

 

 

 
 

REGULAMIN IT  

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

 

 

 

 

 

 

Wersja dokumentu:  1.00 

Data wersji:   29 marca 2021 r. 

 

DZIAŁ INFORMATYKI 

WARSZAWA 2021 

„ZATWIERDZAM” 

REKTOR-KOMENDANT 

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 



REGULAMIN IT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ wersja 1.00 

Strona 2 z 14 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin IT Wojskowej Akademii Technicznej, zwany dalej „Regulaminem”, określa: 

1) zasady funkcjonowania i użytkowania Akademickiej Sieci Komputerowej Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, zwanej dalej „ASK 
WAT”; 

2) zasady świadczenia usług informatycznych przy wykorzystaniu ASK WAT. 
2. ASK WAT stanowi zespół środków technicznych i organizacyjnych służący do realizacji 

połączeń i transmisji danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Wojskowej Akademii 
Technicznej, zwanej dalej „WAT”, oraz do wymiany informacji z innymi sieciami, 
w szczególności z siecią Internet. 

3. Zadaniem ASK WAT jest świadczenie usług dostępu do informacji na rzecz środowiska 
naukowo-badawczego i akademickiego, wymiany informacji, wspomagania procesów 
dydaktycznych i naukowych oraz na potrzeby realizacji zadań związanych z zarządzaniem 
Uczelnią. 

4. Świadczenie, za pośrednictwem ASK WAT, usług komercyjnych wymaga uzyskania zgody 
Rektora. Korzystanie z łącza dostępowego do sieci Internet przez podmioty inne niż WAT 
wymaga dodatkowo uzgodnienia z dostawcą tego łącza. 

5. Zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją ASK WAT i powstałych w wyniku 
działań, o których mowa w ust. 4, określają odrębne przepisy. 

 

§ 2  

Organizacja ASK WAT 
 
1. ASK WAT tworzą: 

1) uczelniane centrum przetwarzania danych zbudowane na bazie wysokodostępnej 
serwerowni kontenerowej; 

2) kampusowa sieć szkieletowa zbudowana w oparciu o infrastrukturę światłowodową 
oraz główne węzły teletransmisyjne; 

3) sieci infrastrukturalne terenu zamkniętego oraz terenu otwartego WAT realizujące 
połączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami WAT wraz z zainstalowanymi 
na krańcach urządzeniami sieciowymi; 

4) sieci komputerowe w poszczególnych obiektach lub grupach obiektów zwane dalej, 
bez względu na ich wielkość i złożoność, „sieciami lokalnymi”; 

5) zasoby sieci w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwisów sieciowych 
i innych usług informatycznych. 

2. Do kompetencji Działu Informatyki WAT, zwanego dalej „Operatorem”, należy:  
1) nadzór nad funkcjonowaniem ASK WAT, w tym w szczególności nadzór techniczny 

nad komponentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 (m.in. serwerami, urządzeniami 
sieciowymi, centralnymi i węzłowymi oraz osprzętem sieciowym); 

2) przydzielanie adresów IP, rejestracja domen oraz prowadzenie rejestru DNS; 
3) zarządzanie siecią szkieletową, jej węzłami teletransmisyjnymi oraz sieciami 

infrastrukturalnymi; 
4) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych i osobami wyznaczonymi 

w trybie określonym w ust. 8 i 9 w zakresie objętym Regulaminem; 
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5) wprowadzanie nowych technologii, rozbudowa sieci szkieletowej i sieci 
infrastrukturalnych; 

6) odłączenie sieci lokalnych, segmentów sieci lub usług sieciowych w przypadku 
rażącego naruszenia Regulaminu. 

3. Operator nie rozwiązuje problemów związanych z komputerami użytkowników 
wydziałów, w tym Instytutu Optoelektroniki. Wydziały organizują własny system pomocy 
technicznej. Obowiązek ten może zostać scedowany na Operatora na podstawie 
oddzielnych porozumień i za zgodą Prorektora ds. Rozwoju. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci spowodowane 
przyczynami leżącymi poza jego kompetencjami, w szczególności zawinionym działaniem 
lub zaniechaniem użytkownika, awariami innych systemów i łączy do sieci nadrzędnej 
oraz działaniem siły wyższej.  

5. Szczegółowy zakres kompetencji Operatora został opisany w Regulaminie 
Organizacyjnym Wojskowej Akademii Technicznej. 

6. Sieci lokalne są fragmentami sieci ASK WAT obejmującymi pojedynczą jednostkę 
organizacyjną WAT w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego WAT (lub kilka 
współpracujących jednostek organizacyjnych) i podlegają Operatorowi, z zastrzeżeniem 
ust. 7. 

7. Sieci lokalne obejmujące pojedynczy wydział (lub kilka współpracujących wydziałów) 
podlegają jego (ich) kierownictwu. W przypadku gdy współdzielenie sieci odbywa się 
z administracją centralną, współdzielona sieć podlega Operatorowi. 

8. Kierownicy wydziałów, o których mowa w ust. 7, są zobowiązani wyznaczyć osoby, zwane 
dalej „Administratorami Lokalnymi”, które odpowiadają za eksploatację sieci lokalnych, 
administrowanie lokalnymi zasobami, współpracę z poszczególnymi użytkownikami 
komputerów włączonych do sieci. 

9. W przypadku obiektów, na których terenie znajduje się więcej niż jeden wydział, 
na podstawie porozumienia kierowników tych wydziałów może zostać wyznaczony 
Administrator Lokalny całej sieci danego obiektu. 

10. Administratorzy Lokalni odpowiadają w szczególności za poprawną pracę urządzeń 
sieciowych zapewniających podłączenie wydziału do kampusowej sieci szkieletowej, 
za poprawną konfigurację pracujących w sieci urządzeń aktywnych i na bieżąco kontrolują 
poprawność ich funkcjonowania. 

11. Administratorzy Lokalni mają obowiązek bezpośredniej współpracy z Operatorem 
w zakresie określonym w ust. 7-10.  

12. Operator i Administratorzy Lokalni są odpowiedzialni za realizację polityki WAT w zakresie 
bezpieczeństwa sieci, w tym: ochronę danych użytkowników, ochronę antywirusową 
i antyspamową oraz przed wszelkiego rodzaju atakami. 

13. W przypadku powstania rozbieżności interpretacyjnych w sferze odpowiedzialności za 
realizację polityki WAT, w zakresie określonym w ust. 12 oraz w stosowaniu wytycznych 
do konfiguracji sprzętu komputerowego, ich ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje w gestii 
Operatora. 

14. Operator przydziela i rejestruje adresy sieciowe sieci lokalnych oraz nazwy komputerów 
włączonych do sieci, zarządza tablicami tras poszczególnych podsieci oraz ruchem 
w szkielecie sieci.  

15. Operator może na stałe lub czasowo przekazać Administratorowi Lokalnemu funkcje, 
o których mowa w ust. 14, w odniesieniu do sieci lokalnej.  
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16. Administratorzy Lokalni odpowiadają za zgodność stanu sieci lokalnej ze stanem 
zarejestrowanym przez Operatora.  

17. W przypadku niewywiązywania się przez Administratora Lokalnego z obowiązków 
określonych powyżej, zakłócania pracy ASK WAT lub zagrażania bezpieczeństwu sieci 
Operator ma prawo ingerować w działanie sieci lokalnej wraz z możliwością jej odłączenia 
do czasu usunięcia zagrożeń. 

18. Operator może, w drodze porozumienia z kierownikiem wydziału i za zgodą Prorektora 
ds. Rozwoju, przejąć odpowiedzialność za eksploatację sieci lokalnej oraz 
administrowanie lokalnymi zasobami. 

19. Operator prowadzi rejestr wirtualnych sieci lokalnych (VLAN). Wyłącznie Operator jest 
uprawniony do definiowania wirtualnych sieci lokalnych. Tworzenie takich sieci przez 
Administratora Lokalnego jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu z Operatorem, 
udokumentowanym przyjętym protokołem uzgodnień. 

20. Ustala się zasadę, że każdy budynek (obiekt) ma jedno podstawowe podłączenie do sieci 
infrastrukturalnej, z ewentualnym dodatkowym połączeniem zapasowym na wypadek 
awarii.  

21. Za rozbudowę ASK WAT i wprowadzanie nowych technologii odpowiedzialni są 
odpowiednio: 
1) za kampusową sieć szkieletową i sieci infrastrukturalne – Operator; 
2) za sieci lokalne – kierownicy wydziałów, którzy odpowiadają za pracę podległych 

im Administratorów Lokalnych. 
22. Każdorazowa rozbudowa sieci lokalnej oraz wszelkie zmiany lub prace mogące wpływać 

na funkcjonowanie sieci lokalnej są dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu 
z Operatorem, które udokumentowane winno być przyjętym protokołem uzgodnień. 

23. Włączenie sieci lokalnych do ASK WAT następuje za zgodą Operatora po uzgodnieniu 
przedstawionego projektu lub dokumentacji powykonawczej sieci lokalnej (topologia 
sieci, zastosowane urządzenia, wykorzystywane technologie komunikacyjne).  

24. Operator ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do ASK WAT, jeżeli sieć nie spełnia: 
1) uzgodnionych założeń projektowych; 
2) wymogów określonych w „Warunkach do projektowania i budowy sieci 

strukturalnych dla potrzeb różnych systemów w Wojskowej Akademii Technicznej”. 
 

§ 3  

Użytkownicy ASK WAT – obowiązki i prawa 
 
1. Samodzielnie z ASK WAT mogą korzystać jedynie uprawnieni użytkownicy, zwani dalej 

„Użytkownikami”. 
2. Użytkownikami ASK WAT są wyłącznie:  

1) żołnierze pełniący służbę w WAT; 
2) pracownicy WAT; 
3) studenci, doktoranci i kursanci WAT; 
4) żołnierze, pracownicy, studenci i kursanci innych uczelni oraz podmiotów odbywający 

kursy, staże i praktyki w WAT, w zakresie swoich obowiązków naukowych, 
dydaktycznych i administracyjnych; 

5) użytkownicy sieci eduroam; 
6) podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów. 



REGULAMIN IT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ wersja 1.00 

Strona 5 z 14 
 

3. Korzystanie z ASK WAT przez osoby bądź podmioty niewymienione w ust. 2 jest możliwe 
wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osób, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2. 
W wyjątkowych sytuacjach Rektor może udzielić uprawnień do korzystania z ASK WAT 
bez nadzoru. 

4. Operator, w imieniu Rektora, jest uprawniony do monitoringu, kontroli, gromadzenia 
i archiwizacji wszelkich informacji wysyłanych, odbieranych lub przekazywanych 
za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej lub innych elektronicznych nośników 
informacji stanowiących własność WAT lub użytkowanych przez WAT i przeznaczonych 
do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telefonów komórkowych, pamięci flash oraz innych wewnętrznych 
i zewnętrznych nośników komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 
elektronicznej należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 

5. Użytkownicy są zobowiązani do:  
1) przestrzegania, w zakresie objętym Regulaminem, postanowień prawa powszechnie 

obowiązującego i wewnętrznego, polityki bezpieczeństwa informacji (w tym 
w zakresie ochrony danych osobowych), zasad współżycia społecznego, norm 
etycznych oraz dobrych obyczajów;  

2) przestrzegania zaleceń, uwag oraz wytycznych pochodzących od Pełnomocnika 
ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Ochrony Danych, Inspektora 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Operatora oraz Administratorów Lokalnych 
w zakresie nieobjętym Regulaminem, a mających wpływ na bezpieczeństwo 
i wydajność funkcjonowania sieci oraz ochronę informacji wrażliwych; 

3) dbania o ogólny stan powierzonego sprzętu komputerowego;  
4) dbania o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdujących się w ich 

najbliższym otoczeniu; 
5) informowania z wyprzedzeniem osobę odpowiedzialną materialnie w jednostce 

organizacyjnej WAT o przewidywanym zużyciu materiałów eksploatacyjnych 
(np. toneru w drukarce); 

6) dbania o poprawność i trwałość połączeń komputera (kontrola po sprzątaniu 
pomieszczenia, niebezpieczeństwo rozłączenia połączeń pod biurkiem); 

7) ochrony posiadanego służbowego sprzętu komputerowego przed utratą, 
uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych; przypadki zaniechania tej 
ochrony traktowane będą jako naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji przez 
Użytkownika; 

8) korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny 
za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych przez oprogramowanie 
zainstalowane na swoim komputerze; 

9) używania bezpiecznego oprogramowania, jego bieżącej aktualizacji oraz w miarę 
możliwości korzystania z oprogramowania blokującego dostęp z sieci do komputera; 

10) ochrony swoich zasobów poprzez stosowanie złożonych haseł zabezpieczających, 
okresową zmianę oraz ochronę tych haseł przed osobami postronnymi; 
niedopuszczalne jest zapisywanie i trzymanie haseł w miejscach ogólnie dostępnych; 

11) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do 
zasobów sieci lub komputerów; 
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12) niepodejmowania prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiadają 
stosownego zezwolenia; 

13) weryfikacji – poprzez drugi niezależny kanał łączności – tożsamości osoby zlecającej 
i samej treści zadania, jeśli wiąże się ono z przesłaniem danych wrażliwych lub 
wykonaniem czynności, które powodują trudne do odwrócenia skutki (np. wykonanie 
przelewu, wysłanie listy płac). 

6. W szczególności niedopuszczalne jest: 
1) przekazywanie haseł i uprawnień innym osobom; użytkownik przekazujący swoje 

hasło w pełni ponosi odpowiedzialność za działanie osób znających jego hasło; 
2) udostępnianie nieuprawnionym osobom haseł umożliwiających dostęp do sieci 

i usług, w tym haseł do imiennych kont służbowych; 
3) uruchamianie i przechowywanie na dyskach lokalnych lub dyskach sieciowych 

oprogramowania niezatwierdzonego przez Operatora lub Administratora Lokalnego. 
Operator lub Administrator Lokalny za zgodą swojego kierownika ma prawo 
do natychmiastowego usunięcia takich programów bez powiadamiania o tym fakcie 
Użytkowników; 

4) podłączanie komputerów do gniazd elektrycznych innych niż przeznaczone do tego 
gniazda komputerowe DATA (nawet w przypadku awarii) oraz podłączanie urządzeń 
innych niż komputery i monitory do gniazd komputerowych. W przypadku 
nieprzestrzegania tej zasady istnieje możliwość obciążenia kosztami napraw sprzętu 
komputerowego. Zapisów punktu nie stosuje się w pomieszczeniach 
niewyposażonych w instalację elektryczną DATA; 

5) pozostawianie stanowiska pracy bez zablokowania konta w systemie (np. w Windows 
poprzez kombinację klawiszy Logo Windows + L) lub wylogowania się; 

6) modyfikowanie, rozbudowywanie, samodzielne naprawianie sieci oraz jakiekolwiek 
ingerowanie w ich strukturę fizyczną; 

7) uruchamianie, bez porozumienia z Operatorem, urządzeń i programów świadczących 
usługę DHCP (np. router bezprzewodowy, router przewodowy);  

8) ręczne konfigurowanie adresu IP w urządzeniu sieciowym lub końcowym bez zgody 
Operatora lub Administratora Lokalnego;  

9) zmienianie lokalizacji posiadanych urządzeń służbowych bez poinformowania 
Operatora lub Administratora Lokalnego – z wyjątkiem urządzeń przenośnych;  

10) używanie prywatnych kont pocztowych w kontaktach służbowych, a także 
konfigurowanie pocztowego oprogramowania klienckiego na komputerach 
służbowych do odbierania i wysyłania poczty z innych serwerów pocztowych 
niż serwer pocztowy WAT; 

11) zakładanie kont, zarówno prywatnych, jak i tzw. fanpage, na portalach 
społecznościowych (typu Facebook, Twitter itp.) z wykorzystaniem służbowych 
adresów e-mail WAT bez zgody Rektora; 

12) prowadzenie działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa i stabilności 
systemów komputerowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zakłócanie 
i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów, w tym: 

a) omijanie mechanizmów kontroli (np. używanie serwerów proxy, sieci VPN 
innych niż Operatora, sieci Tor), 

b) testowanie wdrożonych zabezpieczeń, 
c) skanowanie urządzeń sieciowych, serwerów oraz stacji roboczych pod kątem 

badania świadczonych usług, 
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d) podsłuchiwanie i skanowanie ruchu sieciowego;  
13) podejmowanie prób wykorzystania obcego konta i uruchamianie aplikacji 

deszyfrujących hasła, podejmowanie prób zgadywania i łamania haseł;  
14) rozsyłanie spamu (masowych, niechcianych wiadomości, w tym o charakterze 

komercyjnym); 
15) działanie mające na celu niezgodne z obowiązującym prawem udostępnianie, 

kopiowanie, rozpowszechnianie wytworów objętych prawem autorskim;  
16) dezorganizowanie pracy innych użytkowników sieci, utrudnianie lub uniemożliwianie 

innym użytkownikom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów;  
17) wykorzystywanie kont i usług WAT w celach prywatnych bez zgody właściwych 

przełożonych; 
18) rozpowszechnianie i udostępnianie materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami oraz etyką;  
19) prowadzenie działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa lub wpływającej 

niekorzystnie na wizerunek WAT; 
20) prowadzenie działalności komercyjnej, np. tworzenie oprogramowania na zlecenie, 

prowadzenie komercyjnych serwisów informacyjnych z wykorzystaniem ASK WAT, 
bez zgody Rektora; 

21) prowadzenie agitacji politycznej i religijnej z wykorzystaniem ASK WAT; 
22) przekazywanie i udostępnianie uzyskanego łącza internetowego osobom trzecim. 

7. Użytkownicy powinni każdorazowo po włączeniu komputera uruchomić system poczty 
i system kancelaryjny. Zapobiega to przeoczeniu ważnych komunikatów pochodzących 
od administratora i innych Użytkowników. 

8. Użytkownicy mogą podłączać do ASK WAT wyłącznie komputery zabezpieczone 
oprogramowaniem antywirusowym. W przypadku komputerów służbowych obowiązek 
instalacji oprogramowania antywirusowego ciąży na Operatorze lub Administratorze 
Lokalnym. 

9. Za wszelkie dane znajdujące się na komputerze odpowiada jego Użytkownik. 
10. Do Użytkownika należy samodzielne wykonywanie zapasowych kopii danych lokalnych 

na dyskach sieciowych w katalogach domowych użytkowników lub na nośnikach 
zewnętrznych (np. dysk, pendrive, płyty CD/DVD/BlueRay) w celu zabezpieczenia 
ich przed przypadkową utratą. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
danych na lokalnych dyskach twardych oraz nośnikach niebędących w obsłudze 
Operatora. 

11. Użytkownicy mają prawo do:  
1) korzystania z ASK WAT w zakresie przewidzianym przez Regulamin oraz przyjęte 

wewnętrzne uregulowania prawne WAT; 
2) zgłaszania Operatorowi i Administratorom Lokalnym uwag i wniosków dotyczących 

działania sieci;  
3) wnioskowania o uruchomienie dodatkowych usług; w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby Użytkownicy mogą otrzymać dodatkowy dostęp (o ile istnieją ku temu 
warunki techniczne) do usług ograniczonych, niedostępnych domyślnie dla wszystkich 
Użytkowników. 

 
  



REGULAMIN IT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ wersja 1.00 

Strona 8 z 14 
 

§ 4  

Użytkownicy ASK WAT – odpowiedzialność i sankcje 
 
1. Za wszelkie działania podejmowane z określonego komputera odpowiedzialny jest jego 

użytkownik.  
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób bądź podmiotów, którym 

umożliwił dostęp do ASK WAT. 
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt komputerowy, 

sprzęt sieciowy i infrastrukturę (na przykład okablowanie). 
4. Użytkownik ma obowiązek wykonywać polecenia Operatora i Administratora Lokalnego 

w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności konfiguracji powierzonego sprzętu 
komputerowego. Niewykonanie przez Użytkownika poleceń, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, traktowane jest jako naruszenie Regulaminu. 

5. Użytkownik naruszający zasady Regulaminu może zostać pozbawiony okresowo 
lub całkowicie możliwości korzystania z ASK WAT i świadczonych za jej pośrednictwem 
usług, a Operator lub Administrator Lokalny może zgłosić powyższy fakt odpowiednim 
ze względu na właściwość organom. 

6. W przypadkach rażącego naruszenia zasad Regulaminu oraz w przypadku uzasadnionych 
podejrzeń o korzystanie z ASK WAT i jej zasobów w celach niezgodnych z obowiązującym 
prawem, Operator lub Administrator Lokalny obligatoryjnie zgłasza powyższy fakt 
odpowiednim ze względu na właściwość organom. 

7. Wobec Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2, którzy dopuścili się naruszenia 
Regulaminu, Operator lub Administrator Lokalny może zastosować, w zależności od wagi 
naruszenia, następujące sankcje:  
1) czasową utratę uprawnień Użytkownika ASK WAT na okres od daty powzięcia 

informacji o naruszeniu regulaminu przez Użytkownika do daty kontaktu Użytkownika 
z Operatorem lub Administratorem Lokalnym w celu złożenia wyjaśnień;  

2) pisemne lub mailowe ostrzeżenie od Operatora lub Administratora Lokalnego;  
3) pisemne lub mailowe ostrzeżenie od Operatora lub Administratora Lokalnego 

z informacją do kierownika danego Użytkownika;  
4) utratę uprawnień Użytkownika ASK WAT z notatką służbową do Rektora. 

O przywróceniu uprawnień decyduje kierownik wydziału lub pionu funkcjonalnego, 
któremu podlega dany Użytkownik. 

8. Niezależnie od sankcji, o których mowa w ust. 5 i 7, naruszenie postanowień Regulaminu 
może skutkować wszczęciem postępowania odszkodowawczego, dyscyplinarnego 
i karnego. 

9. Użytkownik, który dopuścił się naruszenia Regulaminu lub naruszenia porządku 
prawnego, zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień do Operatora w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach Operator może skrócić czas 
na złożenie wyjaśnień. 

 

§ 5  

Bezpieczeństwo ASK WAT i systemów komputerowych 
 
1. Komputery muszą być chronione za pomocą programu antywirusowego. 
2. Komputery służbowe pracowników administracji WAT (tj. administracji centralnej, 

administracji wydziałowych oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych) 
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muszą być podłączone do domeny WAT. Zaleca się podłączanie komputerów służbowych 
pozostałych pracowników do domeny WAT. Użytkownik, którego komputer nie został 
dołączony do domeny, bierze pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo. 

3. Ze względów bezpieczeństwa na komputerze służbowym konto pracownika nie może być 
jednocześnie kontem administratora lokalnego. 

4. W przenośnym sprzęcie komputerowym należy włączyć opcję szyfrowania danych. 
5. W razie konieczności skorzystania z informatycznych nośników danych (np. pendrive, 

płyta CD, płyta DVD) należy bezwarunkowo sprawdzić, czy są one bezpieczne. Aktualna 
wersja programu antywirusowego jest regularnie instalowana przez Operatora 
lub Administratora Lokalnego. 

6. W sytuacji wykrycia naruszenia bezpieczeństwa systemu i/lub danych należy natychmiast 
powiadomić Operatora lub Administratora Lokalnego. 

7. Otwieranie wiadomości pocztowych z nieznanego źródła, w szczególności otwieranie 
załączników lub klikanie w linki, jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu 
z Operatorem lub Administratorem Lokalnym. 

8. Użytkownik komputera ma obowiązek zabezpieczyć za pomocą hasła system, na którym 
pracuje. 

9. Hasło do sieci komputerowej oraz systemu poczty elektronicznej należy zmieniać zgodnie 
z ustawioną polityką haseł. Automatyczna procedura zmiany haseł dba o stosowne 
powiadamianie użytkowników o konieczności takiej zmiany. W razie niestosowania się do 
tego zalecenia konto zostanie automatycznie zablokowane przez system.  

10. W razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy należy zablokować system tak, aby 
przed skorzystaniem z niego wymagane było wprowadzenie hasła. W razie konieczności 
opuszczenia stanowiska pracy na dłuższy okres, należy poprawnie zakończyć wszystkie 
aktywne aplikacje i wykonać procedurę wylogowania komputera z sieci.  

11. Komputer służbowy musi być chroniony hasłem w aktywnym wygaszaczu ekranu. 
 

§ 6  

Zgłaszanie awarii i ich obsługa 
 
1. Operator i Administratorzy Lokalni odpowiadają za poprawne działanie usług, urządzeń 

i łączy znajdujących się pod ich kontrolą. 
2. Operator jest zobowiązany do współpracy z zewnętrznym operatorem – dostawcą usług 

internetowych, który w danym momencie udostępnia WAT dostęp do Internetu 
na zasadach określonych w aktualnej umowie na świadczenie usług dostępu do sieci 
Internet. 

3. Awarie i problemy związane ze sprzętem komputerowym, siecią lub niedziałającą usługą 
na komputerze wydziałowym należy zgłaszać do Administratora Lokalnego 
lub wyznaczonego przez niego zespołu jako pierwszej linii wsparcia użytkownika. 

4. Awarie i problemy związane z dostępem do ASK WAT i jej usług (usługi centralne) 
obejmujące pojedynczych użytkowników zgłaszane są wyłącznie drogą elektroniczną 
w systemie wsparcia użytkownika pod adresem https://pomoc.wat.edu.pl lub na adres 
pomoc@wat.edu.pl. Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać problem oraz podać 
swoje dane, w tym numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować. Wszystkie 
zgłoszenia powinny być dokonywane z imiennego konta służbowego. 

https://pomoc.wat.edu.pl/
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5. W przypadku gdy zgłoszenie awarii lub problemu drogą elektroniczną nie jest możliwe, 
Użytkownik może skontaktować się telefonicznie z Sekcją Wsparcia Użytkownika Działu 
Informatyki pod numerem 261837706. 

6. Zgłoszenia awarii i problemów są rejestrowane w wewnętrznym rejestrze zgłoszeniowym 
Operatora. Każde zgłoszenie otrzymuje unikatowy identyfikator, a Użytkownik dostaje 
informację o jego zarejestrowaniu. 

7. Zgłoszenia awarii i problemów związanych z dostępem do ASK WAT i jej usług, obejmujące 
pojedynczych użytkowników, dokonywane innymi środkami i sposobami nie będą 
rejestrowane i obsługiwane. 

8. Informacja o rejestracji zgłoszenia (tzw. czas reakcji serwisowej) przekazywana jest 
do użytkownika bez zbędnej zwłoki.  

9. Usunięcie awarii następuje możliwie szybko, nie później niż w kolejnym dniu roboczym, 
licząc od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych sytuacjach czas usunięcia usterki może się 
wydłużyć. 

10. Zgłoszenia o awariach i problemach pojedynczych użytkowników obsługiwane są w dni 
robocze w godz. 7:30 – 15:30. W przypadku zgłoszenia awarii po godz. 15:30 lub w dniu 
wolnym od pracy obsługa zgłoszenia może nastąpić w kolejnym dniu roboczym. 

11. Informację o awariach i problemach sieci w Domach Studenckich i Akademikach 
Wojskowych ich mieszkańcy zgłaszają odpowiednio: do kierownika danego Domu 
Studenckiego, do swojego przełożonego. 

 

§ 7  

Systemy teleinformatyczne 
 
1. Operator prowadzi rejestr systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ASK WAT. 
2. Za zgłoszenie nowego systemu teleinformatycznego uruchamianego w ASK WAT 

odpowiedzialny jest jego organizator. 
3. Operator rejestruje system po uprzedniej weryfikacji zgodności zastosowanych polityk 

bezpieczeństwa z politykami Operatora oraz po przeprowadzeniu testów w kierunku 
wykrycia podatności.  

4. Operator ma prawo do regularnego skanowania sieci i systemów teleinformatycznych 
pod kątem występowania podatności i zagrożeń. 

5. W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, stwierdzenia podatności 
zagrażającej bezpieczeństwu ASK WAT lub wykrycia niezgłoszonego systemu Operator 
ma prawo zablokowania dostępu do takiego systemu do czasu wyjaśnienia sprawy. 

6. Uruchomienie systemu w ASK WAT wymaga wskazania: 
1) administratora systemu informatycznego, zwanego dalej „ASI”; 
2) jednostki lub osoby odpowiedzialnej merytorycznie za system. 

7. ASI odpowiada za: 
1) bezpieczeństwo systemu; 
2) bieżące aktualizowanie systemu; 
3) wykonywanie kopii zapasowych, jeśli zasadne dla danego systemu; 
4) zarządzanie kontami użytkowników; 
5) zarządzanie uprawnieniami użytkowników; 
6) zapewnienie obsługi technicznej. 

8. Jednostka lub osoba odpowiedzialna merytorycznie za system odpowiada za: 
1) formę i treść informacji wprowadzanych do systemu; 
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2) określenie procedur użytkowych na bazie obowiązujących przepisów. 
9. W zakresie zarządzania kontami użytkowników (np. przekazanie dostępu do systemu, 

nadanie nowego hasła użytkownikowi) zapisu § 3 ust. 6 pkt 1 nie stosuje się do ASI. 
10. Organizator systemu zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać do Operatora wszelkie 

zmiany ASI, osób odpowiedzialnych merytorycznie lub zmiany w ich danych 
kontaktowych. 

11. Zaleca się integrację systemów informatycznych z domeną WAT.  
12. Operator udostępnia na potrzeby systemów teleinformatycznych zasoby serwerów 

wirtualnych, przy czym każdorazowe udostępnienie powinno zostać poprzedzone 
odpowiednim wnioskiem. 

13. Operator zapewnia opiekę techniczną nad platformą udostępniającą zasoby serwerów 
wirtualnych i nie odpowiada za zainstalowane na platformie systemy teleinformatyczne 
oraz zawarte w nich treści. Operator nie świadczy wsparcia i pomocy dla zainstalowanych 
systemów. W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa Operator blokuje dostęp 
do systemu do czasu wyjaśnienia sprawy oraz usunięcia wykrytej podatności. 

14. Operator może odmówić udostępnienia zasobów w przypadku, gdy nie dysponuje 
możliwościami technicznymi do takiego udostępnienia lub gdy stwierdzi, 
że proponowane rozwiązanie zagraża wydajności i bezpieczeństwu ASK WAT. 

15. Systemy teleinformatyczne muszą być na bieżąco aktualizowane (wgrywane poprawki, 
nowe wersje) oraz weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. W przypadku braku 
aktualizacji system może zostać zablokowany przez Operatora. 

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ASK WAT i/lub systemów 
komputerowych oraz w przypadku uzasadnionych podejrzeń o zamierzone umieszczenie 
w serwisie informacji niezgodnych z obowiązującym prawem Operator w każdej chwili 
może zawiesić udostępnianie usługi (w tym WWW) poprzez blokadę nazwy domenowej 
lub też blokadę serwera wirtualnego; przepis § 4 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8  

Serwisy WWW 
 
1. W odniesieniu do serwisów WWW stosuje się regulację ujętą w § 7, uzupełnioną 

dodatkowo niżej określonymi postanowieniami.  
2. Główną domeną internetową WAT jest domena wat.edu.pl, co oznacza, że na ogólnych 

stronach WAT oraz stronach jednostek organizacyjnych inne strony WAT są adresowane 
wyłącznie poprzez tę domenę lub jej poddomeny. 

3. Nazwy poddomen w domenie wat.edu.pl rejestruje Operator na wniosek uprawnionej 
osoby zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

4. Rektor może określić warunki rejestracji nazw poddomen i zakładania serwisów WWW 
w domenie i poddomenach wat.edu.pl dla osób i podmiotów niebędących jednostkami 
organizacyjnymi WAT. 

5. Czynności zarejestrowania domeny muszą być ściśle skoordynowane, tak by ograniczyć 
okres, gdy pod danymi adresami nie będzie dostępna strona WWW. 

6. Za zawartość stron, zarówno ogólnoinformacyjnych, jak i prywatnych 
(np. pracowniczych), znajdujących się na serwerze WWW odpowiada osoba sprawująca 
merytoryczną opiekę nad serwisem WWW.  
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7. W przypadku zamieszczenia na stronie WWW informacji o treści niezgodnej 
z regulaminem Operator ma prawo zablokować serwis, powiadamiając o tym fakcie 
osobę odpowiedzialną merytorycznie za dany serwis WWW. 

8. Strony serwisu WWW nie mogą zawierać: 
1) reklam i innych treści o charakterze komercyjnym (z wyjątkiem sponsoringu); 
2) treści naruszających obowiązujące prawo;  
3) pornografii;  
4) wulgaryzmów;  
5) odnośników do stron zawierających powyższe treści; 
6) materiałów stanowiących przedmiot prawa autorskiego, jeżeli ich autor nie jest znany 

lub nie wyraził pisemnej zgody na ich zamieszczenie lub zgoda taka nie wynika z umów 
zawartych z WAT; 

7) skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer; 
8) oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania 

zabezpieczeń oraz innych podobnych działań; 
9) danych osobowych, w sposób niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

regulacjami obowiązującymi w WAT w tym zakresie. 
9. Zamieszczanie reklam komercyjnych (niezależnie w jakiej formie, w szczególności: logo 

lub logotypu, linku do strony, tekstu reklamowego, bannera, artykułu sponsorowanego) 
jest dopuszczalne, jeżeli: 
1) nie budzi wątpliwości oznaczenie publikowanego materiału jako reklamy; 
2) została zawarta odpowiednia umowa, np. umowa sponsorska; 
3) treść reklam nie narusza obowiązujących przepisów prawa; 
4) została wyrażona zgoda przez Rektora co do formy, czasu i miejsca reklamy. 

 

§ 9  

Służbowe konta użytkownika 
 
1. Każdy użytkownik ASK WAT zobowiązany jest do używania służbowego konta w domenie 

WAT. 
2. Konto musi być zabezpieczone hasłem gwarantującym poufność danych użytkownika 

oraz uniemożliwiającym korzystanie z systemu przez osoby nieuprawnione. Hasło musi 
składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry 
lub znaki specjalne, nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą. 

3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających swoje konto: 
nazwy użytkownika i hasła. 

4. W przypadku zagubienia hasła albo podejrzenia, że zostało ono skradzione lub ujawnione 
w inny sposób, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie 
Operatora. 

5. Operator ma prawo czasowo zablokować konto, gdy jest ono niewłaściwie chronione 
lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest używane przez osoby nieupoważnione. 

6. Konto użytkownika nie może być używane do rozpowszechniania treści lub obrazów 
godzących w dobre imię WAT ani do rozpowszechniania treści lub obrazów o charakterze 
komercyjnym, reklamowym, politycznym itp. 

7. Operator oraz Administratorzy Lokalni przed wdrożeniem nowego systemu 
informatycznego, który miałby działać w ASK WAT, powinni dołożyć wszelkich starań, 
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aby system ten wymagał uwierzytelniania użytkowników. Do kont użytkowników 
w systemach informatycznych mają zastosowanie ust. 1-5. 

8. Konta użytkowników w systemach informatycznych zarządzanych przez Operatora 
wyłączane są z końcem dnia, w którym wygasa stosunek prawny łączący użytkownika 
z WAT. 

9. Termin określony w ust. 8 nie ma zastosowania do użytkowników, o których mowa w § 3 
ust. 2 pkt. 1-4, których konta wyłączane są: 
1) w stosunku do użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 i 4, po 100 dniach 

od zakończenia nauki na podstawie ewidencji w systemie USOS; zapis nie dotyczy 
studentów, którzy nie podjęli studiów; 

2) w stosunku do użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2, po 60 dniach 
od zakończenia świadczenia pracy dydaktycznej na podstawie ewidencji w systemie 
USOS. 

10. Dane znajdujące się w systemach informatycznych zarządzanych przez Operatora 
i związane z wyłączanym kontem użytkownika usuwane są bezpowrotnie: 
1) z momentem wyłączenia konta dla systemów zewnętrznych; 
2) po 30 dniach od wyłączenia konta dla systemów wewnętrznych. 

11. Terminy, o których mowa w ust. 8-10, mogą ulec zmianie na wniosek przełożonego 
użytkownika, będącego użytkownikiem w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2. 

 

§ 10  

Korzystanie ze sprzętu do celów prywatnych 

 
1. W ograniczonym czasie i zakresie, jeśli nie zabraniają tego licencje lub regulacje, 

Użytkownicy za zgodą przełożonego mogą korzystać ze sprzętu i systemów służbowych 
w celach prywatnych. 

2. Użytkownik podający w serwisach internetowych, takich jak np. Facebook, LinkedIn, 
miejsce zatrudnienia lub nauki powinien dołożyć szczególnych starań, aby dbać 
o wizerunek WAT. 

3. Jakiekolwiek wiadomości o charakterze prywatnej opinii przesyłane z konta służbowego 
WAT do sieci Internet muszą zawierać widoczne zastrzeżenie, że wyrażone poglądy są 
poglądami autora i nie muszą koniecznie pokrywać się z prezentowanymi przez WAT. 
Wiadomości o charakterze służbowym nie muszą zawierać ww. zastrzeżenia, ale muszą 
być bezwzględnie zgodne z prawem, polityką i procedurami obowiązującymi w WAT. 

 

§ 11  

Domy studenckie, Akademiki Wojskowe,  

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 
 
1. Sieć komputerowa obejmująca Domy Studenta, Akademiki Wojskowe oraz Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjne, zwana dalej Siecią DS, jest częścią ASK WAT. 
2. Prawo do korzystania z Sieci DS ma każdy zakwaterowany mieszkaniec posiadający 

imienne skierowanie lub z którym zawarto umowę najmu, zwany dalej Użytkownikiem 
DS. 
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3. WAT nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania Sieci DS 
przez Użytkowników DS, a w szczególności za zawartość przesyłanych i pobieranych 
przez nich danych. 

4. Użytkownik DS ma obowiązek w ciągu 2 dni od zakwaterowania powiadomić kierownika 
(przełożonego), jeśli którekolwiek z gniazdek sieciowych jest uszkodzone. Po tym czasie 
wszelkie naprawy lub wymiany gniazdek sieciowych obciążać będą Użytkownika DS. 

5. Użytkownicy DS nie są uprawnieni do:  
1) modyfikacji, rozbudowywania, samodzielnej naprawy sieci oraz jakiejkolwiek 

ingerencji w jej strukturę fizyczną; 
2) uruchamiania urządzeń i programów świadczących usługę DHCP (np. router 

bezprzewodowy, router przewodowy) bez porozumienia z Operatorem.  
6. Działania podejmowane w sposób naruszający przepis ust. 5 traktowane są jako 

naruszenie Regulaminu. 
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