
Załącznik  

do Zarządzenia nr 6/2014 

Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pińczowie 

 

 

REGULAMIN 

korzystania z Czytelni Internetowej 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie 

 
 

§ 1 
 

Stanowiska komputerowe w Czytelni Internetowej służą przede wszystkim celom informacyjnym i 

edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo. 

 

§ 2 

 

Korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz z Internetu jest bezpłatne.  

 

§ 3 

 

O udostępnieniu stanowiska komputerowego decyduje dyżurujący bibliotekarz. 

 

§ 4 

 

Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje: 

- pozostawienie dokumentu tożsamości lub legitymacji (aktualnej), 

- wpisanie do rejestru odwiedzin, 

- poinformowanie bibliotekarza o zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym, 

- zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego oprogramowania oraz 

używania nie sprawdzonych (przez dyżurującego bibliotekarza) dyskietek, płyt CD/DVD, nośników 

pen-drive, 

- zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków w czasie pracy, poszanowanie czystości i 

porządku w pomieszczeniu. 

 

§ 5 

 

Komputery z Czytelni Internetowej nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o 

treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.). Nie służą one też do gier i 

zabaw. 

 

§ 6 

 

Zabrania się wykorzystywania komputerów z Czytelni Internetowej do zamieszczania wypowiedzi 

naruszających prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich. Osoby nie stosujące się do tego 

punktu Regulaminu, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Podczas 

dodawania komentarza zbierane są informacje o adresie IP komputera. Informacje te w razie 

potrzeby mogą zostać udostępnione organom ścigania w celu pociągnięcia autora komentarza do 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej. 

 



§ 7 

 

Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych, sprzęcie komputerowym oraz 

wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią. 

 

§ 8 

 

Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że czytelnik 

wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie. 

 

§ 9 

 

Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować czasowe, a w 

szczególnie drastycznych przypadkach stałe pozbawienie praw korzystania z Czytelni Internetowej.  


