
1 
 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Internetu  
we wszystkich agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika  

w Piotrkowie Trybunalskim 
 

§ 1 

Prawo i ogólne warunki korzystania 

1. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Internetu mają wszyscy użytkownicy Biblioteki na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Stanowiska komputerowe oraz Internet we wszystkich agendach Biblioteki służą przede wszystkim celom 

informacyjnym i edukacyjnym, dydaktycznym oraz naukowym i badawczym. Korzystanie w wymienionych celach 

traktowane jest priorytetowo. 

3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz Internetu jest nieodpłatne. Opłatom podlegają usługi drukowania 

i skanowania zgodnie z Cennikiem usług stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

4. W placówkach dla dorosłych pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają dorośli, w placówkach dla dzieci 

pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają dzieci. W filiach bibliotecznych mających charakter uniwersalny 

obowiązuje kolejność zgłaszania się do dyżurującego bibliotekarza. 

5. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika oraz zawartość 

otwieranych stron. W skrajnych przypadkach bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do stanowiska 

komputerowego, jeśli uzna, iż użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one określone 

w Regulaminie. 

6. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z placówki bibliotecznej: 

 osoby zachowujące się agresywnie wobec użytkowników lub bibliotekarzy, 

 osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

 osoby używające słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyżurujący bibliotekarz może wezwać miejskie służby porządkowe. 

§ 2 

Zasady korzystania  

1. Użytkownicy stanowisk komputerowych oraz Internetu mogą z nich korzystać przez 60 minut (dla korzystających z 

gier – 30 minut). W przypadku braku osób oczekujących na wolne stanowisko komputerowe sesja może być 

przedłużona, co jest odnotowywane w Rejestrze odwiedzin. 

2. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego zobowiązana jest okazać dowód tożsamości (dowód 

osobisty, prawo jazdy, legitymację studencką, legitymację szkolną).  

3. Udostępnienie stanowiska komputerowego poprzedzone jest wpisem do Rejestru odwiedzin dokonywanym przez 

dyżurującego bibliotekarza na podstawie okazanego dowodu tożsamości. Wpis ten służy celom statystycznym 

i porządkowym, tym samym nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Przy jednym stanowisku komputerowym jednocześnie mogą znajdować się 2 osoby, pracujące w ciszy 

i niezakłócające rytmu pracy biblioteki. 

5. Użytkownicy korzystający w placówkach bibliotecznych MBP z Wi-Fi otrzymują od dyżurującego bibliotekarza stały 

kod dostępu po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości z nr PESEL i wpisaniu się do odpowiedniego Rejestru.  

 



2 
 

 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo do: 

 korzystania z Internetu, 

 pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych, 

 zapisywania wyników swojej pracy na własnych nośnikach danych, 

 korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych, 

 kopiowania części baz danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. 

2. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu 

w momencie ich zauważenia. 

§ 4 

Ograniczenia dotyczące korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu oraz odpowiedzialność użytkownika 

1. Użytkownikowi zabrania się:  

 podejmowania wszelkich działań powodujących zniszczenie lub uszkodzenie komputera, 

 instalowania na stanowisku komputerowym jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika 

lub pobranego z Internetu, 

 zakładania własnych katalogów na dyskach, 

 wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych zainstalowanych 

na dyskach lokalnych stanowisk komputerowych, 

 ingerowania w zabezpieczenia systemu i korzystania z programów usuwających te zabezpieczenia, 

 samowolnego usuwania usterek w oprogramowaniu systemowym i użytkowym oraz w urządzeniach 

stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych, 

 wykorzystywania Internetu do: 

- przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za nieprzyzwoite 

lub obraźliwe, 

- wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, 

- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, 

 prowadzenia głośnych rozmów telefonicznych oraz spożywania pokarmów i napojów podczas pracy przy 

komputerze. 

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach 

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

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

3. Wysokość odszkodowania każdorazowo określa dyrektor biblioteki uwzględniając stopień zniszczenia. 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, dnia 1 kwietnia 2015 r. 


