
Zarządzenie nr 4/2022  

Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 1 października 2022 roku  

 

w sprawie zasad korzystania z sieci komputerowej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

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

za pośrednictwem: 

a. stanowisk komputerowych podłączonych do stacjonarnej sieci komputerowej 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, zwanych dalej stanowiskami 

komputerowymi BUG, 

b. 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 jest zabronione.  

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania stanowisk 

komputerowych BUG należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu.  

5. Stanowiska komputerowe BUG umożliwiają dostęp do: 

a. stron Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 

do katalogu online, 

b. licencjonowanych zasobów elektronicznych,  

c. wybranych stron w Internecie. 

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

monitorowanych, możliwy jest nieograniczony dostęp do Internetu. 

a. Osoba korzystająca ze stanowiska z nieograniczonym dostępem do Internetu 

ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na tym 

komputerze. 

b. Stanowiska z nieograniczonym dostępem do Internetu mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych oraz badawczych. 

c. 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.  

 

Zasady porządkowe 

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

komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego i podlega regulacjom jej dotyczącym. 

2. Użytkownicy sieci komputerowej oraz stanowisk komputerowych w Bibliotece 

Uniwersytetu Gdańskiego są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Biblioteki 

UG, Regulaminu Sieci UG, niniejszego regulaminu oraz zasad etyki. 

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


3. Wobec osób naruszających powyższe zasady bibliotekarz dyżurny lub pracownik 

Oddziału Informatyzacji BUG może zablokować korzystanie z sieci komputerowej lub 

stanowisk komputerowych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc obowiązującą 

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 

2019 r. w sprawie korzystania z sieci komputerowej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                    Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

                                                                                                       Roman Tabisz  


