
Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej (4WSK_hotspot) 

na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SP ZOZ we Wrocławiu 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Sied bezprzewodowa Wi-Fi (zwana dalej siecią Wi-Fi) o nazwie „4WSK_hotspot” jest 

udostępniona nieodpłatnie dla pacjentów oraz pracownikówSzpitala (zwanych dalej 

Użytkownikami), którzy chcą skorzystad z dostępu do sieci Internet. 

2. Dostęp do sieci Wi-Fi jest zabezpieczony hasłem, które znajduje się na koocu skróconej 

wersji Regulaminu na Portalu Gościa po wpisaniu adresu jakiejkolwiek strony w 

przeglądarce internetowej. 

3. Hasło jest zmieniane w ostatni piątek każdego miesiąca. 

4. Logując się do sieci Wi-Fi, użytkownik zgadza się przestrzegad niniejszyRegulamin. 

5. Niniejszy Regulamin jest również dostępny pod adresem strony internetowej 

http://www.4wsk.pl oraz przy logowaniu do sieci Wi-Fi. 

§2 

Informacje techniczne 

1. Szpital dołoży wszelkich starao, aby dostęp do sieci Wi-Fi stał na odpowiednio wysokim 

poziomie wydajności oraz dostępności,z zastrzeżeniem przerw spowodowanych pracami 

konserwacyjnymi lub zdarzeniami losowymi. 

2. Sied Wi-Fi jest dostępna jedynie w wyznaczonych miejscach na terenie Szpitala, 

oznaczonych odpowiednim logiem. 

3. Ze względów bezpieczeostwa,częśd protokołów sieciowych została zablokowana. 

4. Ruch w sieci Wi-Fi jest stale monitorowany i regularnie archiwizowany. 

5. Dostęp do sieci Wi-Fi jest możliwy z urządzeo posiadających urządzenia radiowe 

wspierające standard 802.11 b/g/n. 

6. Jednorazowe logowanie do sieci Wi-Fi pozwala na dostęp do sieci Internet na czas 

3 godzin. 

§3 

Warunki użytkowania 

1. Szpital nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sieci Wi-Fi. 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywad udostępnionej sieci Wi-Fi 

do następujących celów: 

 Uzyskania dostępu do oraz nielegalne rozpowszechnianie materiałów 

chronionych prawem autorskim. 

 Dokonywania ataków teleinformatycznych na lokalne i zdalne systemy 

komputerowe. 

 Rozpowszechniania wirusów komputerowych w sieci. 

 Skanowania sieci Wi-Fi oprogramowaniem typu nmap oraz Wireshark. 

http://www.4wsk.pl/


 Wysyłania wiadomości e-mail typu spam. 

 Omijania zabezpieczeo sieci Wi-Fi szpitala w celu przeprowadzeniu ataków 

teleinformatycznych na sied lokalną. 

 Przesyłania treści naruszających dobra osobiste osób prywatnych, publicznych, 

firm i instytucji. 

 Innych działao mających podłoże kryminogenne. 

3. Pracownicy mogą korzystad z sieci Wi-Fi wyłącznie na urządzeniach prywatnych. 

Korzystanie z sieci Wi-Fi na komputerach służbowych jest surowo zabronione. 

§4 

Zastrzeżenia 

1. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Wi-Fi. 

2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację urządzeo użytkowników oraz 

za brak kompatybilności tych urządzeo z siecią Wi-Fi Szpitala. 

3. Szpital nie gwarantuje stałej przepustowości sieci Wi-Fi. 

4. Szpital nie udziela pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania problemów 

z urządzeniami Użytkownika w kontekście ich dostępu do sieci Wi-Fi. 

5. Szpital zastrzega sobie prawo do stałego odłączenia użytkownika od dostępu do sieci 

Wi-Fi w przypadku łamania przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu. 

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd prawną i finansową za szkody powstałe 

w wyniku jego działao przy użyciu sieci Wi-Fi Szpitala. 

7. Ze względu na jej ogólnodostępnośd, Szpital nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeostwo danych przesyłanych w sieci Wi-Fi. 

8. Nieznajomośd Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z jego przestrzegania oraz 

odpowiedzialności prawnej. 

§5 

Postanowienia koocowe 

1. Niniejszy Regulamin może zostad zmieniony bez uprzedzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Komendanta 4 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. 

 

 

  

 


