
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KORZYSTANIE Z INTERNETU I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO  

W CZYTELNI PRACOWNI KRAJOZNAWCZEJ 

 

1.Korzystanie z ogólnodostępnego sprzętu informatycznego i urządzeń mobilnych będących na 

wyposażeniu Biblioteki oraz z dostępu do internetu jest bezpłatne i przysługuje każdemu 

posiadaczowi ważnej karty czytelnika. 

2. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych potrzeb użytkowników. Nie może być wykorzystywany przez użytkowników do 

prowadzenia działalności zarobkowej. 

3.Czas pracy na komputerach należących do Biblioteki jest ograniczony do godziny. Może zostać 

przedłużony. 

4. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do internetu ponosi 

odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku 

komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli użytkownik nie zapisze ich na własnym nośniku 

lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji. 

5. Niedozwolone jest samodzielne instalowanie oprogramowania na komputerach należących do 

Biblioteki. 

6. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Biblioteki, 

jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego 

oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. 

W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści sprzeczne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego. 

7. Na skanerach stanowiskowych w Czytelni można wykonywać skany, tylko i wyłącznie na potrzeby 

prac graficznych aktualnie wykonywanych na danym stanowisku komputerowym. 

8. Użytkownik Czytelni ma możliwość: 

 pracy z programami pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalo-

wanymi na stanowiskach komputerowych, 

 pracy  z własnymi materiałami zapisanymi  na nośnikach danych 

 korzystania z baz naukowych: EBSCO i ACADEMICA oraz Platformy Cyfrowej Bibliotek 

Publicznych Wielkopolski 

 zapisywania wyników poszukiwań tylko na własnych nośnikach danych 

 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności również za dane pozostawione przez użytkownika 

w komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. 

10.  Użytkownik Czytelni ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 

niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz za wszelkie innego rodzaju straty 

lub nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionego mu w Bibliotece połączenia z siecią. 

11.Użytkownicy są zobowiązani do pilnowania własnych rzeczy i nie pozostawiania ich w miejscu, 

w którym nie są w stanie skutecznie ich nadzorować. 

12.  Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego 

Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności 



będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego 

się agresywnie. W szczególnych wypadkach użytkownik może zostać czasowo lub na stałe 

pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki decyzją Dyrektora Biblioteki.  

13. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać artykułów spożywczych. 

14. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni jest obowiązany przeczytać Regulamin. 

15. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może prowadzić do pozbawienia 

użytkownika prawa do korzystania z Czytelni. Na wniosek pracownika Biblioteki decyzję w tej sprawie 

podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. 

 


