
Załącznik nr 11 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KABIN PRACY INDYWIDUALNEJ  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANI STYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Biblioteka Główna udostępnia dwa typy kabin pracy indywidualnej: 
1) wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych 

dokumentów (Word, Excel, PowerPoint), których obsługę prowadzi Czytelnia Wydawnictw Ciągłych; 
2) ze specjalistycznym wyposażeniem, których. obsługę prowadzi Czytelnia Zbiorów Specjalnych. 

2. Z kabin mogą korzystać: 
1) pracownicy UPH, Wyższego Seminarium Duchownego; 
2) słuchacze studiów podyplomowych UPH; 
3) studenci ostatniego roku studiów UPH, Wyższego Seminarium Duchownego i Niepublicznego Studium 

Farmaceutycznego;  
4) inne osoby - za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania.  

 
§ 2 

1. Kabiny udostępniane są na okres jednego miesiąca. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych 
oczekujących. W wypadku niewykorzystywania kabiny przez tydzień, Biblioteka ma prawo poprosić 
użytkownika o zwolnienie kabiny i przydzielenia jej innej osobie. 

2. W kabinie indywidualnej można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych. 
3. Materiały pochodzące z czytelni, wykorzystywane do pracy przez użytkownika, nie mogą pozostać w kabinie po 

zakończeniu pracy w danym dniu. 
 
 

II. Zasady korzystania z Kabin  
 

§ 3 
1. Użytkownik kabiny odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji. 
2. Wszystkie własne pliki użytkownik umieszcza na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu. 
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D; nie podlegają one 

archiwizacji. 
4. Użytkownicy mogą wydrukować lub zapisać dane na nośnikach elektronicznych albo wysłać je na skrzynkę  

e-mail, konto ftp. 
5. Użytkownik zwracając klucz od kabiny powinien zadbać o skasowanie własnych plików z dysku D lub zrobi to 

dyżurny bibliotekarz.  
 

§ 4 
1. Użytkownik może przynosić do kabin własne materiały i akcesoria. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za 

cenne przedmioty pozostawione w kabinie. 
2. Klucz do kabiny indywidualnej pozostaje do dyspozycji użytkownika na czas przebywania  

w kabinie. Użytkownik zobowiązany jest zamykać kabinę przy każdorazowym jej opuszczaniu. Po zakończeniu 
pracy w danym dniu klucz należy zwrócić bibliotekarzowi. Zagubienie klucza skutkuje koniecznością uiszczenia 
opłaty za jego duplikat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  
w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej użytkownika w przypadku awarii 
lub innej wyższej konieczności.   

 
III. Postanowienia ko ńcowe 

§ 5 
 

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

2. Użytkownik, który nie przestrzega zasad Regulaminu Korzystania z Kabin Pracy Indywidualnej traci prawo do 
korzystania z jej zbiorów na czas określony przez kierownika Oddziału Udostępniania. W wyjątkowych  
sytuacjach użytkownik może być całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki Głównej. 

 
 
 


