
 1 

Załącznik nr 14 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
 

ZASADY KORZYSTANIA  ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W BIBLIOTEKACH SPECJALISTYCZNYCH 

 
§ 1 

1. Stanowiska komputerowe przeznaczone są wyłącznie dla studentów, pracowników UPH i słuchaczy studiów 
podyplomowych posiadających indywidualne konto do logowania w Akademickiej Sieci Uczelnianej 
Uniwersytetu. Aktywność związana z korzystaniem z Internetu jest logowana i archiwizowana na serwerach 
uczelnianych i w razie konieczności udostępniana odpowiednim służbom państwowym.  

2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze stanowisk komputerowych tylko w celach naukowo-
badawczych i edukacyjnych. 

3. Komputery w bibliotekach specjalistycznych przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, 
poczty elektronicznej i Internetu.  

4. Korzystanie z komputerów jest  bezpłatne. Opłaty pobierane są jedynie za wydruki i nośniki elektroniczne 
związane z działalnością informacyjną i bibliograficzną. (Ustawa o bibliotekach. Dz. U. z 1997 Nr 85 poz. 539 
art. 14 pkt. 1, 2). Wysokość opłat reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie 
Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

 
§ 2 

1. Użytkownik zobowiązany jest do: 
1) wpisania się do książki odwiedzin znajdującej się na stanowisku obsługi użytkownika. Wpis ten stanowi 

jednocześnie zobowiązanie  do przestrzegania Regulaminu; 
2) pozostawienia bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub karty bibliotecznej;  
3) szanowania udostępnianego mu sprzętu wraz z oprogramowaniem. Użytkownik ponosi  odpowiedzialność 

materialną za straty powstałe z jego winy w trakcie użytkowania komputera. 
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez 

bibliotekarza. W przypadku naruszenia Zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika. 
3. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi maksymalnie 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach czas 

korzystania z dostępu do komputera może być ograniczony przez bibliotekarza.  
4. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba. 
5. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować pracownika biblioteki  

o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu. 
 

§ 3 
1. Po zakończeniu sesji należy usunąć swoje pliki i katalogi zachowane na komputerze lokalnie. Wszelkie pliki 

pozostawione przez użytkownika na komputerze będą kasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za 
dane pozostawione na komputerze.  

2. Użytkownik może wydrukować potrzebne mu materiały. Opłata według Załącznika nr 3 do Regulaminu 
Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

3. Pobrane z Internetu, sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto 
ftp, zapisując je na płytę/dyskietkę udostępnioną odpłatnie przez bibliotekarza (Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

4. Użytkownicy mogą skorzystać z własnych nośników danych po uprzednim ich sprawdzeniu przez dyżurnego 
bibliotekarza (pod kątem obecności wirusa).  

 
§ 4 

1. Biblioteka nie odpowiada za utratę danych lub awarię nośnika użytkownika wynikającą z niewłaściwego 
działania urządzeń komputerowych lub sieci elektrycznej. 

2. Komputery nie mogą być wykorzystywane do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania 
materiałów o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.). 

3. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w Czytelni oprogramowania przyniesionego  
z zewnątrz lub ściąganego przez Internet. 

4. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, 
przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp. 

 


