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Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu 

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 
1. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu mają Czytelnicy na podstawie Karty 

Czytelnika, po uprzednim zarejestrowaniu się u dyżurującego bibliotekarza. Jeśli konto 

Czytelnika zostało zablokowane, nie może on korzystać ze stanowiska komputerowego. 

2. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas ten może zostać 

wydłużony w przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze. Korzystanie ze 

stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki 

bibliotecznej. 

3. Zabronione jest: 

1) używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych,  

2) otwierania stron internetowych zawierających materiały dotyczące przemocy, 

pornografii oraz teksty czy obrazy naruszające dobre obyczaje lub zakazane prawem, 

3) instalowania oprogramowania na dysku użytkowanego komputera,  

4) dokonywania zmian w konfiguracji istniejącego oprogramowania, 

5) wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 

oprogramowania i danych. 

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane oraz pozostawione na używanym 

przez Czytelnika komputerze.  

5. Czytelnik ma obowiązek usunąć wszystkie dane, które zostały przez niego zapisane lub pobrane. 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.  

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputera oraz oprogramowania należy zgłosić 

bibliotekarzowi.  

7. Jeśli w wyniku działania Czytelnika, powstały mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego 

lub oprogramowania, Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Jeżeli Czytelnik 

jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

8. Czytelnik obowiązany jest korzystać z komputera w sposób uwzględniający potrzeby innych 

Czytelników. W przypadku oglądania treści z dźwiękiem należy korzystać z własnych słuchawek.  

9. Czytelnik korzystający z komputera przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego 

pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji 

użytkownika oraz może skutkować zakazem korzystania ze stanowiska komputerowego na okres 

wskazany przez bibliotekarza. 

10. Istnieje możliwość wykonania wydruku zgodnie z obowiązującym wykazem opłat  

(Załącznik Nr 4 do Regulaminu). 


