
 1 

 
 

REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO  CENTRUM  INFORMACJI 

MULTIMEDIALNEJ (ICIM) 
W PBW KIELCE FILIA W JĘDRZEJOWIE 

 
§ 1  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.  Korzystanie z czterech  stanowisk komputerowych jest bezpłatne w godzinach pracy 

 Czytelni.  
2. Oprogramowanie dostępne w ICIM podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom 

licencyjnym. Nie wolno go kopiować, bądź używać do innych celów niż określone 
w niniejszym Regulaminie.  

3. Stanowiska komputerowe udostępniane są:  
 na czas nieokreślony w przypadku braku kolejnych chętnych,  
 na czas określony do jednej godziny w przypadku, gdy na stanowisko oczekuje kolejny 

użytkownik.  
4. Z ICIM mogą korzystać zarejestrowani czytelnicy Biblioteki, a także pozostali 

mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego.  
5. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem. 
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez 
bibliotekarza. 
 

§ 2  
 

UPRAWNIENIA  UŻYTKOWNIKÓW  ICIM  
 
Użytkownik ma prawo do:  

 przeszukiwania księgozbioru Biblioteki,  
 korzystania z zasobów Internetu,  
 korzystania z wydawnictw multimedialnych zainstalowanych w ICIM (Encyklopedii 

PWN, Wielkiego multimedialnego atlasu Świata PWN, słowników: języka polskiego i 
wyrazów obcych PWN),  

 pracy z programem Office 2003, drukowania i skanowania dokumentów wg cennika 
ustalonego przez kierownictwo Biblioteki,   

 kopiowania informacji na nośniki CD/DVD zakupione u bibliotekarza.  
 

CENNIK  
 wydruk komputerowy z internetu/bazy danych - 0,50 zł / 1 str. wydruku czarno-

białego (każda rozpoczęta strona)  
 skanowanie – bezpłatne 
 nagranie na płytę/dyskietkę skanowanych materiałów - bezpłatne 
 płyta CD lub DVD – cena  sprzedaży = cenie  zakupu 

 
§ 3  

 
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW ICIM  
 
1. Korzystający z komputerów  winien:  
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 zostawić kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości u dyżurującego 
bibliotekarza,  

 dokonać rejestracji w zeszycie odwiedzin,  
 posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego chce 

skorzystać - dyżurujący bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu 
stanowiska komputerowego i oprogramowania,  

 zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy 
komputerów,  

 po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji.  
2. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.  
3. Zabrania się :  

 wykorzystywania komputerów do celów zarobkowych,  
 tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, 

w tym treści pornograficznych,  
 korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych oraz komunikatorów 

internetowych i prowadzenia prywatnej korespondencji,  
 zakładania własnych katalogów na dyskach,  
 korzystania z własnych nośników,  
 podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,  
 korzystania z telefonów komórkowych,  
 instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu. 

4. Ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.  
 

§ 4  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego 

przerwania korzystania z komputera.  
2. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w 

kompetencji kierownika Biblioteki.  

DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych czytelników jest  Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5,  25-025 Kielce. 

2. Celem zbierania danych osobowych  jest umożliwienie korzystania z 
usług Biblioteki, w tym: udostępniania materiałów bibliotecznych na 
miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania z różnych źródeł 
informacji, umożliwienie dochodzenia należności przewidzianych 
regulaminem, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych. 

3. Dane osobowe podlegają ochronie  i nie będą wykorzystywane i 
udostępniane w celach innych niż wymienione wyżej. 

4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich 
poprawiania na warunkach określonych prawem. 

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do 
nabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki.  

 



 3 

 
 
 
  

Regulamin obowiązuje od 01.09.2015 r.  
 
Podstawa prawna : 
1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 
2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 1997, Nr 106 1998) 

  
3. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, 

poz. 883  ze zm. ) 

 

 
 


