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............................................ 
 pieczęć instytucji 

 
Deklaracja korzystania z Obliczeń Kampusowych  

 

 

........................................................................................................  

z siedzibą ........................................................................................ 

reprezentowana/y  przez  

........................................................................................................ 

 

zwana/y dalej Korzystającym, deklaruje chęć korzystania z Obliczeń Kampusowych i przyjmuje 

poniższe warunki. 

 

§1 

Obliczenia Kampusowe są usługą dodaną dostępną w sieci PIONIER i sieciach MAN i KDM 

kierowanych przez członków Konsorcjum PIONIER, adresowaną do środowiska nauki w Polsce. 

 

§2 

Obliczenia Kampusowe są udostępniane w szkielecie sieci PIONIER przez operatora sieci PIONIER, 

a w sieciach miejskich członków Konsorcjum PIONIER – przez odpowiednie jednostki wiodące 

poszczególnych sieci MAN i KDM (zwane Świadczącymi), dlatego dla skuteczności niniejszego 

oświadczenia wystarczające jest jego złożenie w formie pisemnej właściwemu Świadczącemu.  

Korzystający przyjmuje do wiadomości, że Obliczenia Kampusowe są udostępniane w wersji 

pilotowej, tj. „as is” i Świadczący nie udziela w związku z tym gwarancji jakości ani rękojmi. 

 

§3 

W ramach Obliczeń Kampusowych Korzystający otrzymuje dostęp do infrastruktury obliczeniowej 

zapewniającej zdalny dostęp do: aplikacji w środowisku MS Windows, maszyn wirtualnych na 

żądanie pracujących z systemem MS Windows lub Linuks, wirtualnych mini klastrów, wirtualnego 

laboratorium, zlecenia zadań wsadowych. 

 

§4 

Abonenci sieci PIONIER, sieci MAN i KDM kierowanych przez członków Konsorcjum PIONIER 

uzyskują dostęp do Obliczeń Kampusowych w ramach dotychczasowych opłat za dostęp 

odpowiednio do sieci PIONIER lub właściwej sieci miejskiej. 

 

§5 

Operatorem Obliczeń Kampusowych jest operator sieci PIONIER – Instytut Chemii Bioorganicznej 

PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

 

§6 

Krajowym Koordynatorem Obliczeń Kampusowych jest Politechnika Częstochowska. 
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§7 

Dokumentem regulującym działanie Obliczeń Kampusowych jest Regulamin Obliczeń 

Kampusowych, dostępny pod adresem http://cloud.pionier.net.pl/regulamin. 

 

§8 

Zadeklarowanie chęci korzystania z Obliczeń Kampusowych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

w całości zasad składających się na Regulamin Obliczeń Kampusowych oraz zobowiązaniem do 

przestrzegania jego postanowień. 

 

§9 

Naruszenie Regulaminu Obliczeń Kampusowych skutkuje natychmiastowym zablokowaniem dostępu 

do Obliczeń Kampusowych do czasu wyjaśnienia incydentu. 

 

§10 

Korzystający może zrezygnować z korzystania z Obliczeń Kampusowych za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

Obliczenia Kampusowe będą udostępniane bezterminowo z zastrzeżeniem zapisów szczegółowych 

zawartych w Regulaminie Obliczeń Kampusowych.  

 

§12 

Do bieżących kontaktów i podejmowania, w imieniu Korzystającego, działań związanych z 

korzystaniem z Obliczeń Kampusowych, upoważniam Przedstawiciela - Panią/Pana…………(imię i 

nazwisko)…………….(email)……..(telefon). 

 

 

 

.................................      ............................................................... 

            data                                    podpis  Korzystającego  

       

 

 

 

.................................      ............................................................... 

            data                                    podpis   Świadczącego 
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