
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. 
 

 
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOST ĘPU DO INTERNETU 
zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin stosuje się do publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Katowicach, zwanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu 
„Telecentrami”. 

 
2. Telecentra stanowią element sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta 

Katowice, powstałych w ramach Projektu, zrealizowanego dotychczas w II etapach, pt.: „Budowa 
w Katowicach sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji 
Publicznej”. Projekt ten został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (w 75% - etap I) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(w 85% - etap II). 

 
3. Telecentra zlokalizowane w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwanej dalej 

„Biblioteką”, składają się ze stanowisk komputerowych z dostępem do urządzenia 
wielofunkcyjnego, podłączonych do sieci Internet i wyposaŜonych w czytnik kart podpisu 
elektronicznego. Sieć Telecentrów obejmuje następujące filie Biblioteki: Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 11, 
Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 20, Nr 23, Nr 27, Nr 30 i Nr 32. 

 
 

II. Zasady korzystania z Telecentrum 
 
4. Telecentrum umoŜliwia dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej i słuŜy celom 

naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. W szczególności UŜytkownik korzystający  
z Telecentrum moŜe: 
1) przygotowywać i składać za pomocą platformy SEKAP i/lub ePUAP wnioski i dokumenty do 

organów administracji publicznej, 
2) wyszukiwać w serwisach internetowych oferty pracy, szkolenia, kursy i korzystać  

z poradnictwa zawodowego, 
3) wyszukiwać w serwisach internetowych informacji związanych z edukacją  

i nauką. 
Telecentrum nie moŜe być wykorzystywane do celów komercyjnych. 

 
5. Korzystanie z Telecentrum jest bezpłatne i przysługuje kaŜdemu na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 
 
6. Korzystanie z Telecentrum jest moŜliwe w godzinach otwarcia Biblioteki. 
 
7. UŜytkownik Telecentrum zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących w lokalach Biblioteki. 
 
8. Udostępnienie Telecentrum poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem 

UŜytkownika, w celach statystycznych, do rejestru osób korzystających  



z Telecentrum – na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego toŜsamość. Wpis 
obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i wiek osoby korzystającej z Telecentrum. 

 
9. Korzystanie z Telecentrum odbywa się według następujących zasad: 

1) jedno stanowisko moŜe być uŜytkowane równocześnie maksymalnie przez dwie osoby, 
2) osoba korzystająca z Telecentrum ma prawo do jednogodzinnego jednorazowego dostępu do 

stanowiska komputerowego, przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku braku dalszych 
chętnych do korzystania z Telecentrum, 

3) UŜytkownik korzysta z Telecentrum samodzielnie. 
 

10. Bibliotekarze, na Ŝyczenie UŜytkownika Telecentum, udzielają instrukcji dotyczących 
wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów uŜytkowych. 

 
11. UŜytkownik Telecentrum moŜe korzystać do pracy własnej na miejscu z programów uŜytkowych 

zainstalowanych na komputerze lub udostępnianych nieodpłatnie w Internecie, a wynik pracy 
zapisać na nośniku (będącym własnością UŜytkownika), dostosowanym do moŜliwości sprzętu. 

 
12. Dokumenty (np. wnioski, zaświadczenia, formularze, itp.), z wyłączeniem dokumentów 

o objętości przekraczającej 20 stron, moŜna wydrukować na miejscu po wcześniejszym 
zgłoszeniu tego bibliotekarzowi. 

 
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane niewłaściwie zapisane bądź 

pozostawione przez UŜytkownika Telecentrum na twardym dysku komputera oraz wszelkie 
szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu. 

 
14. UŜytkownikowi Telecentrum zabrania się instalowania w udostępnionym sprzęcie 

oprogramowania i dokonywania zmian w jego konfiguracji oraz rozpowszechniania 
oprogramowania złośliwego (wirusy, konie trojańskie, programy wyłudzające informacje, itp.). 

 
15. Korzystanie z Telecentrum musi być zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Telecentrum nie moŜe słuŜyć do przeglądania stron o 
charakterze pornograficznym oraz propagujących przemoc, treści rasistowskie, nazistowskie 
lub komunistyczne bądź o treściach mogących obraŜać uczucia religijne. 

 
16. UŜytkownik Telecentrum ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego 

spowodowane przy pomocy udostępnionego mu komputera i Internetu oraz przez niego 
wyrządzone w udostępnionym mu do korzystania mieniu. 

 
17. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez UŜytkownika Telecentrum 

przy komputerze. 
 
 

III. Postanowienia końcowe 
 

18. Bibliotekarz obsługujący korzystanie z Telecentrum moŜe odmówić UŜytkownikowi dostępu do 
Telecentrum jeśli uzna, iŜ wykonuje on czynności niepoŜądane lub zachowuje się w sposób 
niewłaściwy, nawet jeśli zachowania takie nie są określone w niniejszym Regulaminie. 

 
19. Regulamin wchodzi w Ŝycie na podstawie zarządzenia Dyrektora Biblioteki  

z dniem 1 września 2013 r. 
 


