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Zarządzenie Nr 19/2016 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 22 stycznia 2016 roku  

 

w sprawie określenia Regulaminu korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu  

w Urzędzie Gminy Michałowice. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:  

 

 
§1 

Określa się Regulamin korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Gminy 

Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Informatyki. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

/-/ Krzysztof Grabka  

Wójt Gminy Michałowice 
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Załącznik Zarządzenia Wójta  

nr 19/2016 z dnia  

22 stycznia 2016 r. 

 

Regulamin korzystania z publicznego punktu dostępu  

do Internetu w Urzędzie Gminy Michałowice  

 

§1 

Komputery znajdujące się publicznym punkcie dostępu do Internetu zlokalizowanym na parterze 

budynku Urzędu Gminy Michałowice udostępniane są bezpłatnie. 

 

§2 

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik powinien zapoznać się 

z Regulaminem – przystąpienie do pracy oznacza jego akceptację. 

 

§3 

Komputery przeznaczone są do korzystania: 

1) z programów zainstalowanych na stanowiskach, 

2) z zasobów Internetu (z zastrzeżeniem §7). 

§4 

Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz 

z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy. Za szkody 

wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

§5 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie. 

§6 

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba. 

§7 

1. Użytkownik ma prawo korzystać z: 

 

1) poprawnie funkcjonującej stacji roboczej i zainstalowanego oprogramowania, 

2) dostępnych zasobów Internetu. 
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2. Użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa przy pracy przy komputerze 

w miejscu publicznym oraz w Internecie. 

 

3. Użytkownikowi nie wolno: 

1) wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi 

normami moralnymi i prawnymi w szczególności o tematyce: pornograficznej, 

nazistowskiej, satanistycznej, sekciarskiej itp., 

2) korzystać z programów oraz stron internetowej wymiany plików (p2p), a przede 

wszystkim pobierać lub rozpowszechniać treści objętych prawami autorskimi bez zgody 

autora (programy, filmy, muzyka itp.), 

3) instalować na komputerach znajdujących się w Sali komputerowej oprogramowania 

przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez Internet. 

§8 

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno: 

1) wnosić do punku dostępu do Internetu:  

a) jedzenia, napojów (jeść/pić przy komputerze), 

b) odzieży wierzchniej, mokrych parasoli, itp., 

2) dokonywać jakichkolwiek napraw, zmieniać konfiguracji sprzętu, przełączać lub odłączać 

klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcać jednostek centralnych, zrywać plomb itp., 

3) zmieniać ustawień Panelu sterowania, Drukarek, Plików i folderów przenosić i/lub usuwać 

plików i/lub folderów systemowych. 

§9 

Osoby korzystające powinny stosować się do postanowień przyjętego Regulaminu oraz swoim 

zachowaniem nie zakłócać pracy innych Użytkowników komputerów.  

 

. 

 

 


