
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu 
bezprzewodowego typu HotSpot na terenie Miasta Kałuszyn 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372 ze 
zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1.  

1. W celu określenia zasad i warunków korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu 
bezprzewodowego typu HotSpot na terenie Miasta Kałuszyn ustala się „Regulamin korzystania z sieci punktów 
publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu HotSpot na terenie Miasta Kałuszyn” stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Wykaz lokalizacji z urządzeniami HotSpot stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim 
w Kałuszynie. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 23 września 2021 r. 

Regulamin korzystania z punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu „Publiczny Internet 
w Gminie Kałuszyn” 

 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin korzystania z punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu „Publiczny dostęp do 
Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kałuszyn” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i zakres 
korzystania z sieci punktów dostępowych świadczonych przez Gminę Kałuszyn (zwana dalej Gminą) 
użytkownikom końcowym (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami). 

2. Gmina gwarantuje, że dostęp Użytkowników za pośrednictwem operatorów sieci łączności elektronicznej będzie 
świadczony w sposób niedyskryminujący, tj. bez uszczerbku dla ograniczeń́ wymaganych na mocy prawa UE lub 
prawa krajowego zgodnego z prawem UE, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
sieci, w szczególności konieczności zapewnienia sprawiedliwej alokacji zdolności przepustowej miedzy 
użytkownikami w okresach szczytowych. 

3. Gmina zapewnia obsługę współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz); obsługę IEEE 802.1x; 
zgodność́ ze standardem IEEE 802.11ac Wave I; obsługę IEEE 802.11r; obsługę IEEE 802.11k; obsługę IEEE 
802.11v; możliwość́ obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie na jeden punkt bez pogorszenia 
funkcjonowania; zgodność́ z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance). 

4. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami 
Regulaminu. 

5. Ograniczenia sesji użytkownika: 

1) czas trwania: 12 godz.; 

2) ograniczenie przepustowości punktu dostępowego do 30 mbit/s. 

1. Użytkownik, aby połączyć się z siecią, musi  dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo 
działającą  bezprzewodową  kartę  sieciową. 

2. Gmina nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart 
radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą 
sieci. 

3. Punkty bezpłatnego  dostępu do Internetu utworzono po  uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach” 

§ 2.  

 Wyłączenia odpowiedzialności Urzędu 

1. Gmina nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie 
przepustowości łącza dla jednego Użytkownika poniżej 30 mbit/s. 

2. Gmina nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem 
ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. 

3. Gmina nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie. 

4. Gmina nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, 
które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie. 

5. Gmina nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika. 
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6. Gmina nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w 
szczególności za: utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika; ujawnienie danych Użytkownika; 
opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, 
opóźnieniami lub przerwami w dostępie. 

7. Gmina nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub 
oprogramowania Użytkownika. 

§ 3.  

 Obowiązki Użytkownika 

1. Korzystanie z sieci dostępowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 

2. Użytkownik logując się do sieci wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku 
akceptacji niniejszego  Regulaminu,  Użytkownik  powinien  natychmiast  odłączyć  się od sieci. 

3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci dostępowej między innymi do następujących celów: 

1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności 
intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik, 

2) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, 

3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), 

4) transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, 

5) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych 
użytkowników sieci Internet, 

6) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych 
użytkowników Internetu, 

7) odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Gminy, 

8) obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp. 

1. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem 
korzystania z sieci punktów dostępowych, Gmina ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci 
bezprzewodowej. 

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną 
zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne 
z prawem. 

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci bezprzewodowy dostęp do Internetu jest nieszyfrowany. 

4. Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych środków 
ostrożności, włącznie z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych danych i ochrony swojego 
komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia. 

5. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed 
niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego. 

  

§ 4.  

 Opłaty 

Korzystanie przez Użytkownika z punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu, o którym 
mowa w  § 1 ust. 1 i 8 odbywa się nieodpłatnie tj. bez odnośnego wynagrodzenia w postaci bezpośrednich 
płatności czy też innego rodzaju świadczeń,  

a w szczególności bez konieczności oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych osobowych 
w celach komercyjnych.  
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§ 5.  

 Postanowienia końcowe 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. 

3. Aktualna lista udostępnionych Użytkownikom przez Urząd punktów dostępowych znajduje się na stronie 
internetowej: https://www.kaluszyn.pl 

4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://www.kaluszyn.pl 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych oraz Kodeksu cywilnego. Użytkownik sieci dostępowej może zgłaszać problemy 
techniczne pocztą elektroniczną na adres: hotspot@kaluszyn.pl  
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 23 września 2021 r. 

Wykaz lokalizacji punktów Wi-Fi 

LP: NAZWA Rodzaj 
HotSpot Adres 

1 Urząd Miejski w Kałuszynie wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1  

2 SPOZ w Kałuszynie Wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul. Wojska 
Polskiego  24 

3 SPOZ w Kałuszynie wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul. Warszawska 50 

4 Budynek po dawnej Aptece  wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul. Wojska 
Polskiego 20 

5 Biblioteka Publiczna w Kałuszynie wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul Warszawska 39 
6 Dom Kultury w Kałuszynie wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul Warszawska 45 
7 Szkoła Podstawowa w Kałuszynie  wewnętrzny 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4  
8 Park Miejski w Kałuszynie Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. Warszawska 
9 Zalew Karczunek  Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. 1-go Maja 53 
10 Zalew Karczunek Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. 1-go Maja 53 
11 Boisko sportowe Victoria Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. 1-go Maja 53 
12 Teren dworca PKS w Kałuszynie Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn  
13 Orlik w Kałuszynie  Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 
14 Na terenie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Zewnętrzny  05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 
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