
 

 

Zarządzenie nr 5/2022  

Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 1 października 2022 roku  

 

w sprawie zasad korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie "Zasad korzystania z zasobów 

elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego". 

1. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie 

pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Korzystanie z e-zasobów regulowane jest w umowach licencyjnych zawartych z dostawcami, w 

szczególności: 

a. zasoby elektroniczne udostępniane przez Bibliotekę mogą być wykorzystywane przez 

użytkowników wyłącznie na użytek własny do celów naukowych i edukacyjnych, 

b. zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i 

kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, 

c. liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym 

potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej, 

d. użytkowanie zasobów elektronicznych niezgodne z postanowieniami punktów a-c może 

spowodować utratę dostępu do zasobu dla całej Uczelni. 

 

Zdalny dostęp do e-zasobów 

 

3. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznych poza 

siecią Uniwersytetu Gdańskiego za pomocą narzędzia HAN.  

Jest to oprogramowanie, które pozwala na uproszczone procedury zdalnego dostępu do 

licencjonowanych zasobów elektronicznych. 

4. Prawo do korzystania z tej usługi mają wyłącznie pracownicy, doktoranci oraz studenci 

Uniwersytetu Gdańskiego  (stacjonarni, zaoczni i słuchacze studiów podyplomowych) przy 

spełnieniu następujących warunków: 

a) posiadanie ważnego konta bibliotecznego, 

b) brak zaległości na koncie bibliotecznym (uregulowane zobowiązania wobec biblioteki). 

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z uczelnianej sieci 

komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego. Naruszenie warunków dostępu do zasobów 

elektronicznych, o których mowa w punktach 2 a-c przez Użytkownika usługi spowoduje 

zablokowanie dostępu do czasu wyjaśnienia, 



 

 

6. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z UG lub ukończenia studiów dostęp do usługi zostaje 

odłączony.  

 

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

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1.10.2018 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

                                                                                                                            Dyrektor 

                                                                                                     Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

                                                                                                                       Roman Tabisz 


