
Załącznik  

do Zarządzenia nr 3/2019 

z dnia 15.02.2019r. 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO 

W AGENDACH MiPBP W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

§ 1 

 

PRAWO KORZYSTANIA 

 

1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w agendach MiPBP przysługuje każdemu 

czytelnikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Odmawia się korzystania z komputerów i Internetu czytelnikom, którzy nie uregulowali kar 

z tytułu przetrzymanych zbiorów bibliotecznych. 

3. Przed skorzystaniem z komputera należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi kartę 

biblioteczną. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących 

w poszczególnych agendach. 

5. Z komputerów i Internetu można korzystać w godzinach otwarcia agend. 

6. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem dyżurnego 

bibliotekarza. 

7. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez okres 1 godziny. 

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać dyżurnemu 

bibliotekarzowi. 

9. Niedozwolone jest pozostawienie własnych plików na dysku komputera. 

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika 

przy komputerze. 

§ 2 

 

KORZYSTANIE Z INTERNETU 

 

1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 

2. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych 

oraz do wyszukiwania informacji. 

3. W Internecie można przeszukiwać strony WWW, których treść nie jest zabroniona w żadnym 

punkcie regulaminu. 

 

 



4. Użytkownik może odpłatnie wydrukować potrzebne informacje. 

5. Na terenie Biblioteki działa bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Jej nazwa i hasła dostępne są 

w Czytelni. 

 

§ 3 

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU, PROGRAMÓW 

UŻYTKOWYCH I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH 

 

 

Użytkownikowi zabrania się: 

1. Korzystania z własnych nośników pamięci zewnętrznej. 

2. Instalowania i uruchamiania własnych programów i gier komputerowych oraz dokonywania 

zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera. 

3. Wykorzystywania Internetu do: 

 przesyłania, udostępniania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie 

uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz o treściach obrażających uczucia innych, 

 wykonywania czynności naruszających prawo autorskie twórców i dystrybutorów 

oprogramowania danych, 

 prowadzenia działalności komercyjnej; 

4. Działania na szkodę innych użytkowników Internetu. 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 

 

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane 

w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub 

nadużycia spowodowane przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy 

korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych. 

2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, że wykonuje 

on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie. 

3. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe 

pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w agendach MiPBP 

w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

 

 

1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 

2. Wysokość opłat za wydruki komputerowe wynosi: 

– wydruk A4- 0,30 zł, 

– wydruk A3- 0,60 zł, 

– wydruk kolorowy A4- 1,00 zł, 

– wydruk kolorowy A3- 2,00 zł. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.02.2019r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


