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Zarządzenie nr 49/2017 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 60/2015 Rektora UEP dotyczącego wprowadzenia   
Regulaminu   korzystania   ze   zbiorów   Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 

 

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.), § 35 ust. 2 oraz § 19 ust. 2 Statutu UEP 
uchwalonego w dniu 18 listopada 2011 roku (z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany 
do Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu (zwanego dalej Regulaminem): 

 
§ 1 

1. Zmianie ulega treść ust. 3 w § 8 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Ze zbiorów elektronicznych można korzystać tylko na użytek własny, wyłącznie  
w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych  zgodnie z warunkami umów 
licencyjnych i przepisami prawa autorskiego.” 

2. W § 8 Regulaminu dodane zostają ust. 6 i ust. 7, w następującym brzmieniu: 

„6. Z komputerów stacjonarnych znajdujących się w czytelniach, a mających dostęp do 
Internetu mogą korzystać tylko: pracownicy, doktoranci i studenci UEP oraz innych 
szkół wyższych, osoby przygotowujące na UEP rozprawy doktorskie i inne prace na 
stopnie i tytuły naukowe, słuchacze studiów podyplomowych UEP, jak również 
emerytowani pracownicy UEP i uczniowie klas akademickich UEP oraz pracownicy 
instytucji, które zawarły z UEP umowę o współpracy. 

7. Dyrektor Biblioteki może udzielić jednorazowej lub czasowej zgody na korzystanie 
z komputerów, o których mowa w ust. 6 również innym osobom odwiedzającym 
Bibliotekę.” 

3. Zmianie ulega treść ust. 8 – 12 w § 8 Regulaminu, które otrzymują następujące brzmienie: 

„8. Użytkownicy korzystający z komputerów stacjonarnych podłączonych do sieci 
informatycznej UEP są zobowiązani do: 

1) wpisania się na listę odwiedzin, 

2) udzielenia pierwszeństwa osobom zamierzającym korzystać ze zbiorów 
elektronicznych Biblioteki, 

3) stosowania się do zaleceń bibliotekarzy monitorujących stanowiska komputerowe, 

4) zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi awarii i nieprawidłowości w pracy 
komputerów, 

5) wykorzystywania komputerów wyłącznie w celach opisanych w ust. 3, 

6) zachowania się w sposób niezakłócający spokoju innych użytkowników i powagi 
uczelni akademickiej. 

9. Zezwala się użytkownikom na zapisanie rezultatów swojej pracy do własnych celów 
naukowych, badawczych i edukacyjnych na nośnikach pamięci lub przesłanie ich na 
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własne konto e-mailowe. 

10. Użytkownicy własnego sprzętu elektronicznego mają obowiązek stosowania się do 
poleceń bibliotekarzy. 

11. Zabrania się: 

1) dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w konfiguracji sprzętu komputerowego      
i oprogramowaniu udostępnianym w Bibliotece, 

2) instalowania innych dodatkowych programów, 

3) pozostawiania własnych plików w komputerach Biblioteki, 

4) korzystania z Internetu w Bibliotece w celach niezgodnych z prawem, 

5) otwierania stron o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, godzącym w dobre 
obyczaje, 

6) samodzielnego wyłączania komputerów stacjonarnych udostępnianych na terenie 
Biblioteki. 

12. Bibliotekarze dyżurujący w czytelniach udzielają informacji o dostępnych zbiorach 
elektronicznych oraz monitorują sposób wykorzystania stanowisk komputerowych 
i innego sprzętu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących 
zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika 
oraz wyproszenia go z Biblioteki.” 

4. Zmianie ulega treść ust. 8 pkt 1 w § 10 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Czas wypożyczenia książek zależy od statusu użytkownika oraz rodzaju udostępnianych 
zbiorów  i wynosi: 

1) z Czytelni Książek (z wybranych kolekcji) tylko dla pracowników i doktorantów UEP – 
do 30 dni”. 

5. Zmianie ulega treść rozdziału III Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 „III. Zasady korzystania z usług reprograficznych 

§ 14 

1. Na terenie Biblioteki odpłatne usługi reprograficzne świadczą niezależne firmy zewnętrzne. 

2. Dyrektor Biblioteki może zastrzec wykonywanie kopii z określonej partii materiałów w celu  
ochrony zbiorów lub ochrony praw autorskich.” 

 
§ 2 

1. Pozostała treść Zarządzenia nr 60/2015 Rektora UEP z dnia 28 września 2015 roku pozostaje 
bez zmian. 

2. Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik 
do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania. 

      REKTOR 
 

 
(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP) 


