
 

Zasady dostępu do sieci rozległej  
dla pacjentów Szpitala 

 
 

1. Szpital udostępnia pacjentom dostęp do internetu drogą bezprzewodową (Wi-Fi) oraz na 
wyodrębnionych komputerach szpitalnych, zwanych dalej „kioskami internetowymi” (znajdujących 
się przy głównym wejściu do Szpitala oraz na Izbie Przyjęć). Zabronione jest podłączanie 
komputerów prywatnych do gniazdek sieciowych (internetowych). 

2. Na obszarze Szpitala w Piekarach Śląskich udostępnia się otwarty dostęp przez Wi-Fi do adresów: 
*.piekary.pl, *.slaskie.pl, *.gov.pl, *.urazowka.eu. Szpital zastrzega sobie możliwość zmiany w/w 
listy bez zmian w niniejszym Regulaminie. Rozszerzony dostęp dla pacjentów możliwy jest po 
podaniu hasła, dostępnego w dyżurce pielęgniarek lub w sekretariacie medycznym. Hasło dostępu 
do sieci jest cyklicznie zmieniane przez Sekcję Informatyczną  

3. Korzystanie przez pacjentów z komputerów przenośnych oraz Kiosków internetowych, powinno 
odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również personelu 
szpitala. Wskazane jest korzystanie z dostępu do internetu poza godzinami ciszy nocnej. 

4. Pierwszeństwo dostępu do Kiosku internetowego mają pacjenci, u których w związku z pobytem w 
szpitalu istnieje konieczność dostępu do internetu (np.: wydrukowanie potwierdzenia płacenia 
składek ubezpieczeniowych). 

5. Podczas korzystania z dostępu do internetu zabronione jest: 
a) rozpowszechnianie treści zakazanych przepisami prawa (między innymi treści pedofilskich, 

rasistowskich i nazistowskich), 
b) naruszanie praw autorskich i praw własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów trzecich, 
c) naruszanie i zakłócanie działania sieci szpitalnej, innych sieci lub systemów komputerowych i 

telekomunikacyjnych, 
d) podejmowanie działań mających na celu nieautoryzowany dostęp do sieci, usług i systemów 

komputerowych i telekomunikacyjnych, w tym także systemów bankowości elektronicznej, 
e) rozpowszechnianie oprogramowania złośliwego, szkodliwego lub wyłudzającego dane, 
f) rozsyłanie w jakiejkolwiek formie niezamówionej informacji lub korespondencji (spam), 
g) na Kioskach internetowych zabronione jest instalowanie jakichkolwiek aplikacji, programów. 

6. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) jakiekolwiek szkody poniesione przez pacjenta w wyniku opóźnienia w otrzymaniu lub 

przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową bądź powolną 
transmisją danych, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług internetowych przez 
firmę zewnętrzną, awarią lub usterką sieci. 

b) prawidłową realizację płatności dokonywanych przez pacjenta za pośrednictwem internetu (za 
pomocą karty kredytowej lub w inny sposób – np. bankowość elektroniczna) a także obsługę 
kont bankowości elektronicznej, 

c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zamówionych przez pacjenta za pośrednictwem 
internetu, 

d) rozpowszechniane przez pacjenta treści. 
7. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie internetu w szczególności 

spowodowane: 
a) awariami sieci, systemów komputerowych i łączy innych dostawców usług, w tym także 

dostawców usług powszechnych, 
b) czynami niedozwolonymi osób trzecich. 

8. Pacjent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Szpitalowi oraz podmiotom trzecim w 
związku z korzystaniem z dostępu do internetu lub przy okazji takiego korzystania. 

9. Szpital zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych witryn oraz serwisów internetowych. 
10. Wszelkie nieprawidłowości działania Kiosku internetowego oraz przerwy w połączeniu z 

internetem należy zgłosić najbliższemu pracownikowi sekretariatu medycznego / rejestracji, celem 
przekazania informacji o problemie do Sekcji Informatycznej. 
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