
Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 1 października 2019 r. w sprawie korzystania z sieci komputerowej  

w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

1. Korzystanie z sieci komputerowej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego możliwe jest: 

a. Za pośrednictwem stanowisk komputerowych podłączonych do stacjonarnej sieci 

komputerowej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, zwanych dalej stanowiskami 

komputerowymi BUG 

b. Poprzez połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Eduroam w oparciu o 

ważny certyfikat. Szczegółowe informacje na temat korzystania z sieci Eduroam na 

UG dostępne są pod adresem http://eduroam.ug.edu.pl  

2. Stanowiska komputerowe BUG służą wspomaganiu procesów edukacyjnych, badawczych 

oraz korzystaniu z udostępnianych materiałów dydaktycznych. 

3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej, systemowej i programowej na 

stanowiskach komputerowych BUG, w tym samodzielne instalowanie jakiegokolwiek 

oprogramowania przez osoby spoza zespołu informatyków Oddziału Informatyzacji BUG jest 

zabronione.  

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania stanowisk 

komputerowych BUG należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu.  

5. Stanowiska komputerowe BUG umożliwiają: 

a. Dostęp do katalogu online Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

b. Dostęp do e-zasobów oraz baz danych 

c. Dostęp do wybranych stron WWW w Internecie. 

6. Na wybranych stanowiskach komputerowych BUG, odpowiednio w tym celu oznaczonych, 

znajdujących się w Oddziale Informacji i Promocji Biblioteki Głównej UG, możliwy jest 

nieograniczony dostęp do Internetu dostępny dla osób posiadających konto biblioteczne w 

Bibliotece UG 

a. Przed przystąpieniem do korzystania z tych stanowisk konieczne jest okazanie 

bibliotekarzowi dyżurnemu karty bibliotecznej lub legitymacji elektronicznej celem 

odblokowania dostępu i zalogowania na konto czytelnika.  

b. Osoba korzystająca ze stanowiska z nieograniczonym dostępem do Internetu ponosi 

od momentu zalogowania na konto czytelnika do momentu wylogowania pełną 

odpowiedzialność za działania podejmowane na tym komputerze przez siebie jak 

również przez osoby trzecie. 

c. W przypadku dużego popytu na dostęp do Internetu czas pracy na stanowisku może 

być limitowany. Minimalny gwarantowany czas korzystania ze stanowiska 

komputerowego z nieograniczonym dostępem do Internetu wynosi 30 minut. 

d. Stanowiska z nieograniczonym dostępem do Internetu mogą być wykorzystywane 

wyłącznie do celów edukacyjnych oraz badawczych. 

e. Na zakończenie korzystania ze stanowiska z nieograniczonym dostępem do Internetu 

osoba, która korzystała z tego komputera zobligowana jest usunąć wszystkie zapisane 

przez siebie lokalnie pliki oraz wylogować się ze wszystkich serwisów z których 

korzystała w oparciu o autoryzowany dostęp 

7. Dostęp do zasobów o których mowa w punktach 5 i 6 jest bezpłatny dla osób z nich 

korzystających. 

8. Ze stanowisk komputerowych BUG za wyjątkiem stanowisk o których mowa w punkcie 6 

mogą korzystać pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy i 

studenci innych uczelni odbywający staże i praktyki w Uniwersytecie Gdańskim, oraz, w 

miarę wolnych miejsc, inne osoby merytorycznie zainteresowane zbiorami Biblioteki UG. 

9. O dostępności stanowisk roboczych decyduje każdorazowo bibliotekarz dyżurny. 

http://eduroam.ug.edu.pl/


10. Aktualna lista domen o których mowa w punkcie 5 c. dostępna jest pod adresem 

http://bg.ug.edu.pl/listadomenbug 

11. Osoby o których mowa w punkcie 8 mogą zgłosić bibliotekarzowi dyżurnemu adresy stron 

internetowych z prośbą o rozszerzenie listy o której mowa w punkcie 10. Adresy takie zostaną 

sprawdzone przez pracowników biblioteki UG pod kątem ich edukacyjnego lub badawczego 

charakteru oraz przez informatyków pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z 

korzystania z nich w sieci komputerowej BUG i w przypadku braku przeciwskazań zostaną 

dołączone do w/w listy.  

Zasady porządkowe 

12. Sieć komputerowa w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi w skład sieci 

komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego i podlega regulacjom jej dotyczącym. 

13. Użytkownicy sieci komputerowej oraz stanowisk komputerowych w Bibliotece Uniwersytetu 

Gdańskiego są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa, regulaminu Biblioteki 

UG, przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece UG, Regulaminu Sieci UG, 

niniejszego regulaminu oraz zasad etyki, w szczególności przez zachowanie, które nie 

powoduje naruszenia dóbr osobistych innych osób oraz nie powoduje narażenia osób lub 

instytucji na straty materialne lub moralne. 

14. Wobec osób naruszających powyższe zasady bibliotekarz dyżurny lub pracownik Oddziału 

Informatyzacji BUG ma prawo uniemożliwić dalsze korzystanie z sieci komputerowej lub 

stanowisk komputerowych w Bibliotece UG oraz podjąć działania przewidziane w przepisach 

porządkowych obowiązujących w Bibliotece Głównej UG. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci swą moc Zarządzenie nr 2/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z sieci komputerowej w Bibliotece Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 

http://bg.ug.edu.pl/listadomenbug

