
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik nr 7 

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW 

1. Biblioteka Politechniki Gdańskiej bezpłatnie udostępnia komputery do korzystania z:  

a) baz danych i innych zasobów informacji tworzonych lub nabytych przez bibliotekę;  

b) otwartych zasobów Internetu (tylko na wyznaczonych stanowiskach);  

c) programów wspomagających pracę studenta i pracownika nauki, zainstalowanych na tych 

komputerach. 

2. Z komputerów mogą korzystać osoby posiadające ważne i aktywne konto biblioteczne 

w Bibliotece PG. 

3. Niedozwolone jest:  

a) wyszukiwanie lub przesyłanie i udostępnianie treści niezgodnych z obowiązującym 

prawem lub obrażających uczucia innych, propagujących przemoc (treści pornograficzne, 

treści rasistowskie itp.); 

b) wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 

oprogramowania i danych;  

c) wykonywanie działalności zarobkowej i rozsyłania reklam; 

d) instalowanie oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu 

i konfiguracji systemów operacyjnych; 

e) wykonywanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenia komputera i jego 

peryferiów (w tym rozłączanie okablowania, odłączanie peryferiów); 

f) podłączanie własnego sprzętu elektronicznego w miejscach do tego niewyznaczonych 

(np. wykorzystując okablowanie i gniazda sieciowe i strukturalne stanowisk 

komputerowych); 

g) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń. 

4. Pierwszeństwo do korzystania z komputerów bibliotecznych mają użytkownicy 

wykorzystujący komputery jak w pkt 1.  

5. Korzystanie z programów pocztowych, serwisów wspólnotowych, forów, czatów, blogów itp. 

dozwolone jest tylko w przypadku spełnienia pkt 3 Zasad korzystania z komputerów.  

6. W okresach wzmożonego ruchu czas korzystania z komputera przez jednego użytkownika 

może być ograniczony do 30 minut.  

7. Pojemność profilu użytkownika jest ograniczona oraz zależna od zasobów sprzętowych 

biblioteki uczelnianej.  

8. Biblioteka PG nie archiwizuje i nie odpowiada za pliki użytkowników przechowywane 

w profilu.  

9. Odtwarzany przekaz dźwiękowy nie może zakłócać pracy innym użytkownikom.  

10. Usterki techniczne i inne zakłócenia w pracy należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.  

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w trakcie 

użytkowania komputera oraz za sposób korzystania z Internetu.  




