
REGULAMIN KORZYSTANIA  PRZEZ KLIENTÓW URZĘDU MIASTA 

 I GMINY SOCHOCIN Z ZESTAWU KOMPUTEROWEGO ORAZ 

INTERNETU  

§ 1. 1. Dostęp do zestawu komputerowego oraz internetu znajdującego  się w holu Urzędu 

Miasta i Gminy Sochocin służy  zaspokajaniu potrzeb informacyjnych klientów Urzędu 

zwanych dalej „użytkownikami”. 

2.Każdorazowe udostępnienie zestawu komputerowego oraz internetu powinno być zgłoszone  

w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin zwanego dalej „Urzędem”. 

3. Pracownik  sekretariatu Urzędu prowadzi rejestr użytkowników, którego wzór stanowi 

załącznik do regulaminu. 

§ 2. 1. Indywidualne korzystanie z zestawu komputerowego   oraz internetu przez użytkownika 

może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, jeżeli nie będzie innych użytkowników 

oczekujących na dostęp do zestawu komputerowego. 

2. Użytkownicy korzystający z zestawu komputerowego oraz internetu powinni posiadać 

podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego oraz umiejętność 

korzystania z przeglądarki internetowej. 

3. Korzystanie z dostępu do internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci www  przy 

pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera. 

4. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany 

tylko przez słuchawki. 

5. Wyniki pracy można zapisywać na własnych nośnikach elektronicznych (pendrive) oraz 

wydrukować ( maksymalnie 10 stron).  

6. Papier do drukarki  udostępniany jest w sekretariacie Urzędu. 

§ 3. 1. Kończąc korzystanie z zestawu komputerowego oraz internetu użytkownik zobowiązany 

jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu oraz usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. 

2. Urząd nie odpowiada za ochronę  danych osobowych pozostawionych  w pamięci komputera, 

nie zabezpiecza nośników elektronicznych ( pendrive).  

§ 4. 1.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody 

zestawu komputerowego lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu 

programów użytkowych, zasobów internetu, zbiorów multimedialnych. 

2. Burmistrz   może odmówić dostępu do zestawu komputerowego,  w przypadku 

gdy  użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem. 



§ 5. Użytkownikowi zabrania się: 

1) instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu 

operacyjnego zainstalowanego na dysku lokalnym komputera, 

2) wykorzystywania internetu do:  

a) przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie 

uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, 

b) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, 

3) spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.  

§ 6. Pracownicy zatrudnieni  na stanowisku do spraw informatycznych w Urzędzie: 

1)  w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania 

informacji za pośrednictwem internetu oraz korzystania z  programów użytkowych i zbiorów 

multimedialnych; 

2) mają  prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze; 

3) dokonują okresowych przeglądów zestawu komputerowego  w celu zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania. 

§ 7. Korzystanie  z zestawu komputerowego oraz internetu w Urzędzie jest bezpłatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


