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Ogólne zasady udostępniania internetowej sieci bezprzewodowej w WiMBP w Rzeszowie w celu 

podłączenia przez użytkowników prywatnych komputerów przenośnych. 

 

1. WiMBP w Rzeszowie zapewnia użytkownikom bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

Założeniem wprowadzenia usługi informatycznej bazującej na sieci bezprzewodowej jest 

rozszerzenie możliwości korzystania przez użytkowników Biblioteki z zasobów Internetu 

również przy pomocy własnych komputerów przenośnych.  

Dostęp do WI-FI za pośrednictwem prywatnych komputerów użytkowników możliwy jest w: 

- budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, 

- Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a,  

- Filii nr 3 przy ul. Krzyżanowskiego 6,  

- Filii nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 15,  

- Filii nr 6 przy ul. Podwisłocze 6,  

- Filii nr 10 przy ul. Podchorążych 1,  

- Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11,  

- Wypożyczalni Muzycznej przy ul. Żeromskiego 2.  

2. Dostęp realizowany jest w standardzie 802.11/b/g/n.  

3. Internet uruchamiany za pośrednictwem sieci bezprzewodowej powinien być wykorzystywany 

przez użytkowników do celów związanych z edukacją, informacją i nauką. 

4. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest bezpłatny. 

5. Warunkiem skorzystania z pasma sieci bezprzewodowej w Bibliotece jest wypełnienie „KARTY 

UPRAWNIAJĄCEJ DO KORZYSTANIA Z SIECI BEZPRZEWODOWEJ” wydawanej w Czytelni 

Głównej /ul. Sokoła 13/, Wypożyczalni Głównej /ul. Dąbrowskiego33a/ oraz pozostałych 

placówkach wymienionych powyżej. Jednocześnie użytkownikowi przekazane zostaną dane 

niezbędne do logowania do sieci bezprzewodowej jak: nazwa sieci i password [hasło] 

przydzielane przez administratora systemu zarządzającego siecią.  

6. Zasięg sieci bezprzewodowej obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku Biblioteki przy ul. 

Sokoła 13, Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a oraz w pozostałych placówkach. 

Użytkownicy korzystać mogą z sieci w godzinach pracy bibliotek.  

7. Użytkownicy korzystający z sieci bezprzewodowej nie powinni w szczególności: 

- wykorzystywać dostępu do sieci internetowej w celach zarobkowych,  

- powodować przeciążania sieci np. w wyniku ściągana dużych pakietów danych, 

- wykorzystywać sieci do rozprzestrzeniania nielegalnych treści i informacji, 

- uruchamiać programów służących rozrywce,  

- podejmować jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na wadliwe działanie urządzeń 

dostępowych i całej sieci informatycznej Biblioteki.  
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8. Logowanie użytkowników do sieci bezprzewodowej przy pomocy nazwy użytkownika i hasła 

jest rejestrowane w systemie informatycznym. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom 

trzecim loginu i hasła dostępu do sieci bezprzewodowej.  

9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z sieci bezprzewodowej administrator sieci 

informatycznej automatycznie zablokuje konto użytkownika w systemie.  

10. WiMBP w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkownika 

związane z korzystaniem z sieci bezprzewodowej powodowane np. awarią sieci informatycznej 

oraz za inne straty użytkownika jak uszkodzenia sprzętu i oprogramowania będącego jego 

własnością.  

11. WiMBP w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w dostępie do 

niektórych stron i usług internetowych oraz w maksymalnej wielkości transmitowanych 

danych.  

12. Bibliotekarze nie udzielają pomocy w zakresie konfiguracji i ustawień systemowych 

prywatnego sprzętu informatycznego użytkownika. 

13. Pytania w kwestiach informatycznych dotyczące korzystania sieci z bezprzewodowej prosimy 

kierować na adres: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl lub telefonicznie (w godzinach 7.30-15.30) 

na numer (17) 8669-442.  

14. WiMBP w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad udostępniania sieci 

bezprzewodowej. 
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