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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  

W TYCHACH 
 

 

§ 1 

Warunki korzystania 
 

1.   Korzystanie z komputerów znajdujących się w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej 

    w Tychach (MBP Tychy) przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach   

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.   W placówkach dla dorosłych pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają  
       dorośli, a  w placówkach dla dzieci pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają  

      dzieci. 

  3.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych,  

   obowiązujących  w lokalach bibliotecznych MBP Tychy, zawartych w regulaminach 

czytelni   i wypożyczalni. 

4. Komputer udostępniany jest w miarę jego dostępności. 
4.1  Najmniejszą jednostką korzystania ze stanowiska komputerowego jest 30 min. 

4.2  Dla osób korzystających z pakietu Office (w szczególności wykorzystujących zbiory 

        i materiały MBP Tychy) czas korzystania ze stanowiska komputerowego może być  

wydłużony do 3 jednostek (90 minut). 

4.3   Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane maksymalnie przez 2 osoby  
          w ramach tego samego limitu czasu (30min). 

4.4  Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia miejsca osobie        

oczekującej.  

4.5   W przypadku mniejszego ruchu użytkowników możliwe jest przedłużenie czasu 

 korzystania z  internetu. 

5. Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza  wpisem  
         użytkownika do rejestru udostępnień na podstawie dokumentu z fotografią   

         potwierdzającego jego tożsamość.  

  5.1  Wpis obejmuje:  

          a) imię i nazwisko,  

          b) adres zamieszkania, adres korespondencyjny 
            c) dokładne określenie czasu korzystania z danego komputera.  

  5.2  Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów  

         statutowych, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz w celach  

         statystycznych i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

5.3   Administratorem danych osobowych użytkownika jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki     

Publicznej w Tychach z siedzibą przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy,  
6. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez  

    użytkownika przy komputerze. 

7.  Użytkownik, decydując się na korzystanie z zasobów informacyjnych za   

pośrednictwem sprzętu komputerowego zainstalowanego w sieci lokalnej MBP,    

przyjmuje do   wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie  
przez dyżurującego     bibliotekarza (lub inne  osoby do tego uprawnione). 

8.  Wszystkie komputery wyłącza się na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki. 

9.   Bibliotekarz ma prawo wyprosić z pomieszczeń Biblioteki : 

a) osoby nieprzestrzegające zakazów, o których mowa w ust. 3, 

b)  osoby zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy, 

                c)  osoby  nietrzeźwe oraz osoby pod wpływem środków odurzających, 
                d)  osoby używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe.  

                e) osoby odbiegające swoim zachowaniem, ubiorem czy stanem higieny osobistej od  

                    ogólnie przyjętych norm, w szczególności utrudniającym lub uniemożliwiającym  

                    korzystanie ze zbiorów bibliotecznych innym osobom. 

10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe. 
 

 

 

                                                               § 2 

                                             Korzystanie 



 

           Użytkownik może korzystać na miejscu :  

1. Ze zbiorów  multimedialnych i gier dostępnych w Bibliotece. 
2. Z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych - do pracy własnej,  

      a dane z komputera Biblioteki można zapisać na nośnikach własnych lub wydrukować  

      za odpłatnością  zgodnie z cennikiem. 

3.  Z internetu:  

           a)   korzystanie z internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz  

                 dydaktycznych, 
  b)  w internecie można w szczeglności przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, 

                sprawdzić swoją  skrzynkę e-mailową, wysłać wiadomość korzystając z dostępu  

                on-line , 

       c)  poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik. 

   4.  Z możliwości skanowania: 
     a)  skanowaniu podlegają wyłącznie materiały pochodzące  z   bibliotecznych 

          zbiorów  własnych.  

     b)  zeskanowane materiały można  wydrukować za odpłatnością.  

 

§ 3 

Ograniczenia dotyczące korzystania 
 

      Użytkownikowi zabrania się:  

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania    

       zainstalowanego na dysku lokalnym komputera. 

2.   Pozostawiania plików własnych na dysku komputera . Pozostawione przez użytkownika 
pliki zostaną usunięte. 

3.   Podłączania do komputera własnych urządzeń zewnętrznych typu: pendrive, telefon  

      komórkowy, za wyjątkiem wyznaczonych stanowisk komputerowych. 

4.   Wykorzystywania internetu do: 

a) prowadzenia działalności komercyjnej, 

b) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie  
    uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe, 

c) wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych, 

d) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, 

e) korzystania z serwerów nie służącym celom naukowym, edukacyjnym oraz  

   dydaktycznym. 
5.   Spożywania pokarmów i napojów podczas pracy przy komputerze. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność użytkowników 

 

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego 
spowodowane w  odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne 

straty lub nadużycia popełnione przy użyciu dostępnych mu zasobów. 

2.  Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż  

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

 
§ 5 

Zasady odpłatności 

 

    Za skany, wydruki pobierane są opłaty wg obowiązującego cennika . 

     

§ 6 
Przepisy końcowe 

 

1.   Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe  

      pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP Tychy na   

      podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki na wniosek kierownika działu/filii. 

2.   Cennik ,jako załącznik, stanowi integralną część Regulaminu. 
3.  W okresie   trwania programu ”Akademia  Orange dla bibliotek”, nie wprowadza się opłat 

za korzystanie z internetu. 

4.  Regulamin obowiązuje od  7 kwietnia 2015roku. 
 


