
REGULAMIN 
korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu 

 

1. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy. 
2. Stanowisko służy do samodzielnego poszukiwania informacji do celów nau-

kowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych. 
3. Korzystanie z Internetu jest płatne. 
4. Po zapoznaniu się z regulaminem użytkownik wpisuje się do zeszytu odwie-

dzin i pozostawia u bibliotekarza dowód tożsamości (legitymacje, indeks, 
dowód osobisty, itp.). Wpis do zeszytu odwiedzin jest jednocześnie zobo-
wiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

5. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego 
przy korzystaniu z nośników informacji. 

6. Obowiązkiem użytkownika jest zgłaszanie dostrzeżonych uszkodzeń sprzę-
tu komputerowego i oprogramowania. 

7. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez 
użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron. 

8. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających treści o charakte-
rze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub 
dobre obyczaje. 

9. Korzystać można tylko zainstalowanych programów. Zabrania się instalo-
wania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogra-
mowaniu. 

    10.Zabrania się Internetu do: 
- prowadzenia działalności komercyjnej 
- uruchamiania gier komputerowych 
- korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie roz-

rywkowy charakter 
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (np.: 

dyskietek, CD-ROM) ze względu na możliwość wprowadzenia „wirusa”. 
12. Maksymalny czas pracy przy stanowisku internetowym wynosi 1 godzinę. W 

przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może 
być wydłużony. 

13. Przy stanowisku internetowym mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby, 
pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki. 

14. Wyszukiwane informacje i dane mogą być zapisane na dyskietce. Użytkow-
nik ponosi koszt dyskietki. 

15. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu 
komputerowego lub oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni wówczas od-
powiedzialność ponoszą rodzice. 

16. Wysokość odszkodowania określa kierownik biblioteki w zależności od 
stopnia zniszczenia. 

17. Użytkownik nie stosujący się do w/w punktów regulaminu może być pozba-
wiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu. 

 


