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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KABIN PRACY INDYWIDUALNEJ 
BIBLIOTEKI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU 

 
 
 
1. Z kabin pracy indywidualnej Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego mogą korzystać profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy 
oraz inne osoby, które uzyskają zgodę Kierownika Biblioteki. 

 
 
2. Obsługę kabin prowadzi Informatorium. 
 
 
3. Biblioteka udostępnia dwa typy kabin: 
 
3.1 wyposażone w komputery z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla 

tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, Access); 
3.2 z możliwością podłączenia własnego komputera przenośnego do Internetu oraz 

wolnostojące stanowiska mające również możliwość podłączenia własnego 
komputera przenośnego do Internetu. 

 
 
4. Kabiny udostępniane są na okres jednego miesiąca. Okres ten może być 

wydłużony, jeżeli nie ma innych oczekujących. 
 
 
5. W wypadku niewykorzystania kabiny przez tydzień Biblioteka ma prawo poprosić 

użytkownika o zwolnienie kabiny i przydzielić ją innej oczekującej osobie. 
 
 
6. Wybór kabiny zależy od użytkownika. Przydzielenie kabiny z komputerem odbywa 

się na zasadzie pierwszeństwa. Informatorium przyjmuje rezerwację określonych 
kabin. 

 
 
7. Zasady korzystania z kabin wyposażonych w komputery: 
 
7.1 użytkownik kabiny odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji. 

Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu sprzętu należy 
zgłaszać na stanowisku obsługującym wydruki komputerowe w Czytelni; 

7.2 użytkownik umieszcza własne pliki na dysku D w specjalnym katalogu; 
7.3 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na 

dysku. Użytkownik powinien zadbać o ich archiwizację; 
7.4 możliwy jest wydruk plików na drukarce znajdującej się w Czytelni. Zasady 

korzystania z drukarek zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym 
zarządzeniem. Wydruki nieodebrane ulegają skasowaniu na koniec dnia 
roboczego; 

7.5 przed zwróceniem klucza od kabiny, użytkownik powinien skasować własne 
pliki z dysku D lub zrobi to dyżurny bibliotekarz.  
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8. Osoby korzystające z kabin i stanowisk umożliwiających podłączenie do Internetu 

przez łącza Wydziału Zarządzania otrzymają instrukcję konfiguracji własnego 
przenośnego komputera. Komputery tak skonfigurowane pozostają poza siecią 
wewnętrzną i korzystanie z lokalnych urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, jest 
niemożliwe. 

 
 
9. Klucz do kabiny indywidualnej pozostaje przez cały okres korzystania z kabiny  

w dyspozycji użytkownika. Zagubienie klucza powoduje konieczność uiszczenia 
opłaty za jego duplikat. Biblioteka posiada drugi klucz i zastrzega sobie prawo 
wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownika 
obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu. 

 
 
10. W kabinie indywidualnej można korzystać ze wszystkich materiałów 

bibliotecznych. Materiały przeznaczone do wypożyczania należy zamawiać w 
Informatorium. Materiały te mogą pozostawać w kabinie przez cały okres jej 
wynajmowania, pod warunkiem, że nie złoży na nie zamówienia inny użytkownik. 
Materiały znajdujące się w wolnym dostępie i Czytelni Czasopism Bieżących nie 
mogą pozostawać w kabinie po zakończeniu pracy. Na wszystkie udostępnione 
materiały należy pozostawić czytelnie wypełnione rewersy. 

 
 
11. Użytkownik może przynosić do kabin własne materiały i akcesoria, według 

uznania. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty 
pozostawione w kabinie. 

 
 
 


