
REGULAMI	 LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO s. 810 
administrowanego przez 

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów 

 

Przepisy ogólne:  

1. Laboratorium komputerowe jest administrowane przez Instytut Elektroenergetyki i 
Sterowania  Układów (IEiSU) Politechniki Śląskiej.  

2. Laboratorium służy celom dydaktycznym i naukowym. Może ono być 
wykorzystywane jedynie w zakresie zgodnym z jego wyposażeniem oraz programem 
prowadzonych zajęć dydaktycznych lub badań naukowych. 

3. Z Laboratorium mogą korzystać studenci realizujący zajęcia prowadzone przez 
pracowników IEiSU oraz pracownicy IEiSU.  

4. Korzystanie z Laboratorium możliwe jest:  
• w czasie zajęć dydaktycznych pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 
• w czasie niezarezerwowanym na zajęcia dydaktyczne po wcześniejszym 

uzgodnieniu z kierownikiem Laboratorium.  
5. Za przestrzeganie porządku w Laboratorium oraz postanowień niniejszego regulaminu 

odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne.  
6. Klucze do Laboratorium mają prawo pobierać wyłącznie prowadzący zajęcia lub 

osoby upoważnione przez kierownika Laboratorium.  
7. Kierownikiem Laboratorium komputerowego jest dr inż. Roman Korab (pok. 813). 

Przepisy szczegółowe: 
 
 Oprogramowanie 

1. W Laboratorium można korzystać wyłącznie z zainstalowanych aplikacji, w ramach 
przyznanych użytkownikom praw. 

2. Zabrania się instalowania nowego oprogramowania oraz kasowania i zmian w 
konfiguracji już zainstalowanych programów bez wcześniejszego uzgodnienia z 
kierownikiem Laboratorium. 

3. Zabrania się instalowania i uruchamiania oprogramowania naruszającego 
bezpieczeństwo systemów komputerowych. 

4. Zabrania się kopiowania udostępnionych w ramach prowadzonych zajęć programów 
będących własnością IEiSU. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad 
licencyjnych dotyczących wykorzystywanego oprogramowania. 

 Przechowywanie i bezpieczeństwo danych 

1. Wszystkie pliki użytkowników należy przechowywać jedynie w miejscach 
wskazanych przez prowadzącego zajęcia jako katalogi ogólnodostępne. Zapisywanie 
swoich plików w innych miejscach jest zabronione. 

2. Ze względu na charakter Laboratorium, IEiSU nie gwarantuje poufności ani trwałości 
informacji zapisanej na dyskach udostępnianych zestawów komputerowych. Zaleca 
się zatem, aby użytkownicy posiadali kopie własnych plików. Nie gwarantuje się 
również, że zestawy komputerowe dostępne w Laboratorium są wolne od wirusów 
komputerowych oraz wad fizycznych i nie ponosi się odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia i straty stąd wynikłe. 



 Sprzęt komputerowy 

1. Użytkownicy ponoszą całkowitą prawną i materialną odpowiedzialność za 
uszkodzenia sprzętu na swoim stanowisku pracy oraz za podejmowane przez siebie 
działania przy użyciu udostępnionego im sprzętu i oprogramowania.  

2. Zabrania się przenoszenia komputerów i monitorów, otwierania ich obudowy, 
odłączania kabli sieciowych, myszek, monitorów, klawiatur i innych elementów 
zestawów komputerowych, a także wnoszenia i podłączania urządzeń zewnętrznych 
innych niż dostępne w wyposażeniu laboratorium (nie dotyczy to przenośnych 
pamięci typu PenDrive podłączanych do portów USB). 

3. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw sprzętu 
komputerowego, a o wszelkich usterkach w pracy komputerów i oprogramowania 
należy poinformować prowadzącego zajęcia lub kierownika Laboratorium. 

Przepisy porządkowe:  

1. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników Laboratorium do przestrzegania 
przepisów niniejszego regulaminu oraz ogólnych przepisów BHP.  

2. Zabrania się do wykorzystania zasobów Laboratorium do działalności niezgodnej z 
prawem lub naruszającej dobre obyczaje. 

3. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków i napojów w Laboratorium 
komputerowym. 

4. Każda osoba kończąca pracę w Laboratorium zobowiązana jest do wyłączenia 
odpowiedniego zestawu komputerowego. 

	ieznajomość i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu 

skutkuje utratą prawa do korzystania z Laboratorium. 

Regulamin obowiązuje do odwołania. 
 


