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Przyjęte zasady użytkowania sieci PIONIER
Acceptable Use Policy

1. Sieć PIONIER jest ogólnopolską szerokopasmową siecią optyczną. Sieć jest
przeznaczona do wspomagania projektów badawczych i edukacyjnych oraz wspierania
inicjatyw administracji państwowej na szczeblach centralnym i lokalnym oraz
administracji samorządowej w realizacji celów określonych w programach e-Polska,
e-Government objętych hasłem budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy.
2. Operatorem sieci PIONIER jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN PCSS).
3. Nadzór nad rozbudową i funkcjonowaniem sieci sprawuje Konsorcjum PIONIER, które
określa zasady regulujące przeznaczenie sieci PIONIER, zasady eksploatacji sieci oraz
współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
4. Sieć PIONIER umożliwia, poprzez europejską sieć naukową GEANT, dostęp do innych
europejskich i światowych sieci naukowych oraz sieci Internet.
5. Sieć PIONIER może być wykorzystywana przez:
• szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe
• jednostki administracji rządowej i samorządowej
• instytucje kulturalne, biblioteki
• publiczne jednostki służby zdrowia
• instytucje wyższej użyteczności publicznej i instytucje pożytku publicznego
• oraz inne instytucje, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa.
6. Usługi komunikacyjne oraz usługa dostępu do Internetu dostarczane tym instytucjom są
przeznaczone dla wszystkich osób związanych z tymi instytucjami.
61. Korzystanie z sieci PIONIER przez innych użytkowników, niż podmioty wymienione w
pkt.5 niniejszego dokumentu, odbywa na zasadach określonych odrębnie przez Radę
Konsorcjum Pionier.
7. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do:
•

Racjonalnego użytkowania zasobów i usług sieci PIONIER, tak aby nie
doprowadzać do nieproduktywnego wykorzystywania,

•

Przestrzegania niniejszych zasad użytkowania (AUP – Acceptable Use
Policies) sieci PIONIER i sieci, do których uzyskują dostęp za pośrednictwem
sieci PIONIER.
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8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sieci PIONIER do działań naruszających dobre
obyczaje i obowiązujące prawo, w szczególności do celowego:
•

uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do zasobów znajdujących się
w przyłączonych sieciach,

•

udostępniania nielegalnych zasobów informacyjnych w sieci PIONIER

•

działania prowadzącego do zakłócenia poprawnej pracy sieci PIONIER oraz
naruszenia wyników i osiągnięć innych użytkowników,

•

niebezpiecznego działania ograniczającego lub utrudniającego dostęp innych
użytkowników do usług i zasobów sieci,

•

uszkadzania integralności komputerowych baz danych,

•

naruszania prywatności użytkowników.

9. Uprawniony użytkownik nie może okresowo lub trwale przekazywać swoich praw
dostępu do sieci PIONIER stronie trzeciej.
10. Nie przestrzeganie przyjętych zasad użytkowania (AUP) może prowadzić do
okresowego lub stałego odłączenia użytkownika od sieci PIONIER albo ograniczenia
uprawnień w dostępie do sieci.

