Art. 1. Postanowienia ogólne Regulaminu.
§1
Podstawę prawną ustalania Regulaminu Stowarzyszenia ASK AONET stanowią przepisy:
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.1989r. Nr 20 poz. 104 z późn.
zm.) oraz statut Stowarzyszenia ASK „AONet”.
§2
Regulamin Stowarzyszenia jest aktem normatywnym określającym prawa i obowiązki członków
Stowarzyszenia, którzy są zarazem Użytkownikami sieci ASK „AONet”.
§3
Przepisy Regulaminu Stowarzyszenia mają zastosowanie do wszystkich jego członków.
Potwierdzają oni znajomość Regulaminu swoim podpisem w treści umowy ze Stowarzyszeniem
ASK „AONet”.
§4
W sprawach związanych z realizacją zadań Stowarzyszenia ASK „AONet”, nie uregulowanych
szczegółowo niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa cywilnego.

Art. 2. Cele Stowarzyszenia ASK „AONet”.
§5
Stowarzyszenie ASK „AONet” jest obowiązane w szczególności:
1. Zapewnić poprzez sieć ASK „AONet” dostęp do Internetu jak największej liczbie osób na terenie
działalności.
2. Zapewnić członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom dostęp do niezbędnego dla nich sprzętu
komputerowego.
3. Doskonalić rozwiązania organizacyjne i technologiczne usprawniające i ułatwiające komunikację
z Internetem.
4. Działać na rzecz rozwoju i upowszechnienia Internetu w Polsce.

Art. 3. Zarząd Główny Stowarzyszenia ASK „AONet”.
§6
Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 4. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ASK „AONet”.
§7
Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.

Art. 5. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia ASK „AONet”.
§8
Członek Stowarzyszenia ASK „AONet” jest obowiązany wykonywać nałożone zadania sumiennie i
starannie, przestrzegać dyscypliny Stowarzyszenia oraz stosować się do poleceń władz
Stowarzyszenia, które dotyczą organizacji i eksploatacji sieci ASK „AONet”, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa. Członek Stowarzyszenia ASK „AONet” jest obowiązany w
szczególności:
1. Przestrzegać ustalonego w Stowarzyszeniu Regulaminu.
2. Dbać o dobro Stowarzyszenia, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić Stowarzyszenie na szkodę.
3. Systematycznie i terminowo regulować zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia.

Art. 6. Opłaty.
§9
1. Członkowie Stowarzyszenia płacą składki członkowskie.
2. Opłatę należy wnosić samodzielnie i bez wezwania na konto Stowarzyszenia ASK „AONet” o
numerze: 64213000042001018876940001, w terminie ustalonym przez Skarbnika Zarządu
Głównego.
3. O zmianie wysokości składki członkowskiej decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
ASK „AONet” zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych Członków Stowarzyszenia.
4. O zmianie wysokości składki Członek Stowarzyszenia zostanie poinformowany listem
poleconym na 30 dni przed nowym okresem płatności, której dotyczy zmiana.

Art. 7. Administratorzy sieci ASK „AONet”.
§ 10
1. Administratorów sieci ASK „AONet” wybiera Zarząd Stowarzyszenia.
2. Administratorzy sieci ASK „AONet” mają obowiązek:
- pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza w zakresie podlegającym ich jurysdykcji, a
w razie awarii łącz internetowych zgłaszanie problemu do Zarządu Stowarzyszenia.
- usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie.
- pomocy członkowi w konfiguracji systemu i sprzętu do pracy w sieci ASK „AONet”, w miarę
możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może nie umożliwiać
poprawnej pracy w sieci.
3. Administratorzy sieci ASK „AONet” na wniosek Zarządu odłączają na stałe lub czasowo
Użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu Stowarzyszenia.

Art. 8. Użytkownicy sieci ASK „AONet”.
§ 11
Użytkownicy mają prawo:
1. Dostępu do Internetu poprzez sieć ASK „AONet” za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
2. Chronionego konta poczty elektronicznej w domenie będącej w gestii administratorów
Stowarzyszenia.
3. Własnej strony WWW w ramach serwera lokalnego z ograniczeniem objętości określonym przez
Administratorów sieci ASK „AONet”.
§ 12
Użytkownicy mają obowiązek:
1. Właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów.
2. Pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu
do swych zasobów.
3. Przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet, jeśli nie są
one stosownie chronione.
4. Regularnie zaglądać na stronę WWW o adresie www.aonet.pl.
5. Stosować się do poleceń Administratorów sieci ASK „AONet”.
§ 13
Użytkownikom zabrania się:
1. Podłączać dwóch i więcej urządzeń końcowych do sieci ASK „AONet”. Podłączenie kolejnych
urządzeń skutkuje zwiększeniem składki, która w takich przypadkach ustalana jest przez Zarząd
indywidualnie.
2. Udostępniać swojego konta osobom trzecim.
3. Wykorzystywać swojego konta, dostępu do sieci ASK „AONet” i Internetu w celach sprzecznych
z prawem polskim i międzynarodowym.
4. Korzystać z dostępu do Internetu, przez sieci ASK „AONet”, w celach komercyjnych, w
szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie

komercyjnych serwisów na swoich domowych komputerach bez zgody Zarządu.
5. Działać na szkodę innych Użytkowników własnej i innych sieci.
6. Zachowywać się wobec innych Użytkowników sieci ASK „AONet” w sposób odbiegający od
powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych.

Art.9. Podłączenie do sieci ASK „AONet”.
§ 14
1. Za podłączenia do sieci ASK „AONet” odpowiedzialne są osoby lub firma wyznaczone przez
Zarząd Główny.
2. Koszt podłączenia jest określany przez Zarząd Główny. Kwoty wpłacone w w/w przypadku są w
całości przeznaczane na budowę lub unowocześnienie infrastruktury sieci ASK „AONet” .
3. Osoba podłączona do sieci ASK „AONet” staje się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia
ASK „AONet”.

Art.10. Awarie w sieci ASK „AONet”.
§ 15
1. Awarie w sieci ASK „AONet” usuwane są w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia przez
Użytkownika.
2. Za usuwanie awarii w sieci ASK „AONet” odpowiedzialne są osoby lub firma wyznaczone przez
Zarząd Główny.

Art. 11. Odłączenie się od sieci ASK „AONet”.
§ 16
Użytkownik może zostać odłączony decyzją Zarządu w przypadku łamania postanowień
niniejszego Regulaminu w którymkolwiek z jego punktów. Osoba taka w zależności od
przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci ASK „AONet” lub z prawem
powrotu po minimalnym okresie określonym przez Zarząd Główny.
§ 17
Szczegółowo procedurę rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje statut
Stowarzyszenia.

Art. 12. Zmiany w Regulaminie.
§ 18
Wniosek o zmianę w Regulaminie przedstawia członkom Stowarzyszenia Zarząd.
1. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone w wyniku głosowania na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu.
3. Aby głosowanie było ważne musi w nim uczestniczyć, co najmniej połowa członków
stowarzyszenia plus jeden członek stowarzyszenia
4. Do uchwalenia poprawki wymagana jest większość 3/5 głosów członków Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia

Art. 13. Zakończenie.
§ 19
Wszelkie zdarzenia nieopisane w powyższym Regulaminie związane z działaniem sieci osiedlowej
„AONet” regulowane są poprzez statut stowarzyszenia Amatorska Sieć Komputerowa „AONet”
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

