
Regulamin korzystania z bezprzewodowej 
sieci lokalnej (WLAN) na terenie miasta 

Wrocławia. 

1. Usługa dostarczana jest bezpłatnie przez Centrum Usług Informatycznych w imieniu Gminy Wrocław w 
technologii WiFi (802.11g) w wyznaczonych miejscach we Wrocławiu. 

2. Usługa udostępniana jest dla wygody mieszkańców Wrocławia, jak i osób, które odwiedzają Wrocław. 
3. Warunkiem dostępu do usługi jest przestrzeganie wszystkich zasad i warunków użytkowania sieci 

zawartych w niniejszym regulaminie. 
4. WLAN jest dostarczany „tak jak jest” i „tam, gdzie jest” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub 

dorozumianych. 
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci „Miejski Internet” bezprzewodowy dostęp do Internetu 

jest nieszyfrowany. 
6. 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. 

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu i wszystkich przekazów. 
8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie użytkowania sieci „Miejski Internet” do: 

I. niewprowadzania żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasu, cancelbots i innych 
procedur programowych, które mogą uszkodzić, niszczyć, zakłócać, ukradkiem przechwytywać 
lub wywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane lub informacje osobowe; 

II. niełamania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych ani zapisów regulaminu a w 
szczególności: 

a. niegłoszenia oszczerstw, zniesławiania lub nękania, 
b. nierozpowszechniania treści obscenicznych lub zawierających pornografię dziecięcą, 
c. nienaruszania praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic 

handlowych lub innych praw własności, 
d. niepodejmowania prób dostępu do danych i systemów, do których nie jest uprawniony. 

9. Użytkownik zgadza się, że Centrum Usług Informatycznych może uzyskiwać dostęp, monitować, 
kontrolować, przechwytywać i ujawniać komunikaty, dane lub informacje w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, wydajności i innych celów. 

10. Użytkownik wyraża zgodę, że Centrum Usług Informatycznych może dokonać ograniczeń usług 
dostępnych przez Internet i może cofnąć dostęp do sieci „Miejski Internet” w dowolnym czasie. 
Wprowadzone ograniczenia to: 
- maksymalny czas trwania pojedynczej sesji - 55 minut, 
- przerwa między sesjami - 5 minut, 
- maksymalny transfer miesięczny dla użytkownika - 1 GB, 
- maksymalna prędkość transmisji danych - 5 Mbit/sek, 
- minimalna prędkość łącza dla danej strefy (hot spot) - 30Mbit/sek. 

11. Odpowiedzialność pracowników Centrum Usług Informatycznych za szkody wynikłe z nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu przez użytkowników sieci radiowej jest ograniczona do 100 złotych. 

 
Wszelkie uwagi dotyczące działania sieci można zgłaszać pod adresem: miejskiinternet@wroclaw.eu 
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