
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU CZYTELNI  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI  

Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH 

 

Użytkownicy  

1. Z Internetu może korzystać Czytelnik, posiadający aktualną kartę biblioteczną, na 

wyznaczonych przez bibliotekarza stanowiskach. 

2. Korzystających z Internetu obowiązują regulaminowe przepisy dotyczące zachowania się 

w Czytelni – nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i spożywać posiłków, należy zachować ciszę. 

3. Stanowiska komputerowe w Czytelni internetowej służą przede wszystkim do 

poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy 

i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych  i edukacyjnych 

traktowane jest priorytetowo. 

4. Użytkownik może nieprzerwanie korzystać ze stanowiska nie dłużej niż 30 minut. 

5. Za zgodą Bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony, jeśli nie będzie innych 

osób oczekujących na dostęp do komputera.  

6. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba. 

7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. 

8. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających 

treści niezgodne z prawem. 

 

Odpowiedzialność użytkowników  

1. Rozpoczęcie przez Użytkownika pracy przy komputerze jest równoznaczne z akceptacją 

konfiguracji komputerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości 

zmian konfiguracji komputerów do indywidualnych potrzeb i preferencji. 

2. W przypadku problemów technicznych z komputerem lub oprogramowaniem należy 

niezwłocznie o tym powiadomić dyżurującego Bibliotekarza. Niedopuszczalne jest 

podejmowanie jakichkolwiek samodzielnych prób napraw przez Użytkownika. 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie nadużycia 

popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych i zasobów Internetu. 

4. Jeśli w trakcie korzystania ze stanowiska komputerowego z winy Użytkownika powstały 

mechaniczne lub programowe uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy. Jeżeli Użytkownik jest 

niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 



5. Jeżeli Bibliotekarz uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niezgodne 

z postanowieniami niniejszego regulaminu, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić 

mu możliwości korzystania z komputera. 

6. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Biblioteka nie 

ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika transakcje dokonane za 

pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet 

oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 

przez to, że Użytkownik korzystał z Internetu. 

 

Ograniczenia dotyczące korzystania ze stanowisk komputerowych i internetu. 

1. Bezwzględnie zabrania się: 

- przeglądania stron powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, w szczególności 

przedstawiających treści pornograficzne, erotyczne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące 

przemoc i terroryzm, 

- wykorzystywania komputerów i Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem, 

w szczególności wykonywania czynności naruszających ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

- prowadzenia działalności komercyjnej, 

- masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), prowadzenia 

korespondencji seryjnej, wysyłania obszernych załączników, jak również innych działań 

zakłócających pracę sieci, 

- używania własnego oprogramowania, konfigurowania przyjętych ustawień programowych 

i sprzętowych komputerów, 

- kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki, 

- działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, 

dezorganizację pracy sieci komputerowej oraz niszczenia oprogramowania. 

2. Użytkownik korzystający z komputera nie powinien pozostawiać żadnych własnych 

plików na dysku lokalnym. W przypadku pozostawienia własnych plików na dysku 

twardym komputera zostaną one usunięte przez Bibliotekarzy.  

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych oraz 

za dane pozostawione przez Użytkownika na stanowiskach komputerowych, 

a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. 

4. Po zakończeniu pracy Użytkownik zobowiązany jest pozostawić komputer 

w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane. 

  



 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik może korzystać w Bibliotece z własnego komputera zasilanego baterią (nie 

może korzystać z bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych). 

2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony 

prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora 

Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki. 

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do czasowego odmówienia dostępu do komputerów 

w przypadku organizowania uroczystości ograniczających taki dostęp.  

 

 


