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Zarz,!dzenie Nr 050.19.2012 

Burmistrza Miasta Marki 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Gminnego Punktu Informacyjnego 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samorz,!dzie gminnym oraz § 2 ust. 9 
Uchwaly Rady Miasta Marki z 21 grudnia 2011 roku Nr XVIIII129/2011 w sprawie przyjycia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi'!Zywania Problem6w Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomani Miasta Marki na rok 2012 zarz,!dzam, co nastypuje: 

§1 

Wprowadzam Regulamin Korzystania z Gminnego Punktu Informacji, stanowi,!cy zal,!cznik do 
zarz,!dzenia. 

§2 

Regulamin Korzystania z Gminnego Punktu Informacji podany zostanie do wiadomosci 
uzytkownik6w punktu i wchodzi w zycie po podaniu go do wiadomosci w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogloszen Nr 1 w Urzydzie Miasta Marki ( I piytro, budnek B). 

§3 

Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Pelnomocnikowi Burmistrza Miasta Marki ds. Rozwi'!Zywania 
Problem6w Alkoholowych. 

§4 

Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 
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REGULAMIN 

Za1etcznik do 
Zarzetdzenia Nr 050.19.2012 
Burmistrza Miasta Marki 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku 

KORZYSTANIA 

Z GMINNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO 

§1 

1. Gminny Punkt Informacyjny zapewnia nieodplatnie osobom poszukuj'lcym pomocy w 
zakresie problem6w alkoholowych i innych uzaleznien oraz przemocy, osobom 
bezrobotnym, w tym osobom niepelnosprawnym, poszukuj'lcym pracy dost~p do sprz~tu 

komputerowego w celu wykorzystania internetowych baz danych, informuj'lcych 0 dost~pnej 

ofercie pomocy w zakresie problem6w alkoholowych i innych uzaleznien oraz przemocy oraz 
o wolnych miejscach pracy w kraju i za granic'l. 

2. Zasady dost~pu i korzystania z dost~pu do Internetu i sprz~tu komputerowego Gminnego 
Punktu Informacyjnego okreslone zostaly w niniejszym regulaminie. Wszelkie inne 
uregulowania dotycz'lce dost~pu do kawiarenki internetowej nie maj'l zastosowania. 

3. Wszyscy korzystaj'lcy ze sprz~tu komputerowego oraz innych urz'ldzen technicznych 
Gminnego Punktu Informacyjnego zobowi'lzani S'l do bezwzgl~dnego wykonywania polecen 
o charakterze porz'ldkowym wydawanych przez pracownika Gminnego Punktu 
Informacyjnego lub Urz~du Miasta Marki. 

ZASADY DOSTF;PU DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ 

§2 

l. Z bezplatnej kawiarenki internetowej korzystac mog'l osoby poszukuj'lce pomocy w 
zakresie problem6w alkoholowych i innych uzaleznien oraz przemocy, bezrobotne 
poszukuj'lce zatrudnienia, osoby niepelnosprawne. 

2. Z dost~pu do Internetu w Gminnym Punkcie Informacyjnym mozna korzystac przez 5 dni 
w tygodniu, od poniedzialku do pi'ltku w godzinach od 17.00 do 21.00 - 4 godziny dziennie. 

3. Przed pierwszym, w danym roku kalendarzowym, przyst'lPieniem do korzystania 
z kawiarenki Gminnego Punktu Informacyjnego kazdy klient zobowi'lzany jest do 
wypelnienia kwestionariusza rejestracyjnego (za1'lcznik ill' 1) i zapoznania si~ z regulaminem 
orgamzacYJnym Gminnego Punktu Informacyjnego. Podpisanie kwestionariusza 
rejestracyjnego jest r6wnoznaczne z akceptacj'l regulaminu Gminnego Punktu 
Informacyjnego i zasad korzystania z Gminnego Centrum Informacji. 

3.Uzytkownikowi nie wolno: 

1) samowolnie w1'lczac i wy1'lczac zestawu komputerowego (stacji roboczej); 

2) pobierac z internetu (lub rozpowszechniac) plik6w 0 tresci sprzecznej z og6lnie przyj~tymi 
normami moralnymi i prawnymi, 
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3) korzystac z programow oraz stron internetowej wymiany plikow (P2p), a w szczegolnosci 
pobierac z internetu (lub rozpowszechniac) nielegalnych: progI·amow, filmow, muzyki itp. 
(zakaz obejmuje rowniez wyswietlanie stron zawierajqcych w/w tresci oraz wyszukiwanie 
w/w tresci w wyszukiwarkach); 

4) korzystac z czatow; kanalow IRC; 

5) korzystac z gier oraz innych programow w celach innych niz okreslone w ust. 6 § 2 ; 

6) korzystac z komunikatorow internetowych typu Gadu-Gadu, HaloNet, NkFon, Skype, 
Tlen, MSN, Google Chat itp. 

7) instalowac na komputerach znajdujqcych si~ w Kawiarence Internetowej oprogramowania 
przyniesionego z zewnqtrz lub sciqgni~tego przez Internet; 

8) pozostawiac plikow i/lub katalogow lokalnie na komputerze (wszelkie pliki i katalogi 
pozostawione przez Uzytkownika na komputerze b~dqkasowane - bez mozliwosci ich 
odzyskania); 

9) korzystac z telefonu komorkowego lub winny sposob zaklocac spokoj; 

10) dokonywac jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywac sprz~t, przelqczaclub odlqczac 
klawiatur, monitorow, myszy, rozkr~cac stacje robocze, zrywac plomb itp.; 

11) zmieniac ustawien Panelu sterowania, Drukarek, Plik6w ifolder6w przenosic illub 
usuwac plikow i/lub folderow systemowych; 

5. Kazde korzystanie z kawiarenki jest rejestrowane w Karcie Ewidencji (zaIqcznik nr 2) 
korzystajqcych z kawiarenki internetowej Gminnego Punktu Informacyjnego . 

6. Dost~p do internetu ogranicza si~ do adresow stron dotyczqcych pomocy w zakresie 
problemow alkoholowych i innych uzaleznien oraz przemocy oraz problematyki 
poszukiwania pracy. 

7. Maksymalny czas korzystania z internetu wynosi 1,5 - godziny zegarowej dziennie dla 
jednej osoby . 

8. Osoby ch~tne do korzystania z kawiarenki Gminnego Punktu Informacyjnego mogq 
rezerwowac sobie stanowisko komputerowe osobiscie lub korzystac ze sprz~tu 

komputerowego Gminnego Punktu Informacyjnego bez wczesniejszej rezerwacji, jezeli w 
momencie wejscia do sali znajdujq si~ wolne stanowiska komputerowe, na ktore nie 
zgloszono rezerwacji. Na rezerwacje przeznaczone sq2 stanowiska komputerowe. 

9. Na klienta umowionego na konkretnq godzin~ stanowisko komputerowe b~dzie oczekiwalo 
15 minut, po uplywie tego czasu z uslugi korzysta nast~pna osoba. 

10. Na kaZdym stanowisku pracy moze przebywac tylko jedna osoba. 

11. Klient kawiarenki internetowej Gminnego Punktu Informacyjnego moze zaIozyc poprzez 
internet wIasnq skrzynk~ e-mail, za pomOCq ktorej b~dzie mogl kontaktowac si~ z 
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pracodawcami. 

12. Kazdy klient kawiarenki Gminnego Punktu Informacyjnego rna prawo do uzyskania 
informacji 0 sposobie korzystania z baz internetowych, zalozenia skrzynki e-mail, otrzymuje 
r6wniez wykaz adres6w instytucji udzielaj'lcych pomocy w zakresie problem6w 
alkoholowych i innych uzalezmefi oraz przemocy a takZe dotycz'lcych ofert pracy 
prezentowanych w internecie. 

13. Korzystaj'lcy z uslug kawiarenki Gminnego Punktu Informacyjnego moze sporz'ldzic 
wydruk znalezionych niezbt(dnych informacji na wlasnym papierze komputerowym (max. 20 
stron). 

14. Klient moze zapisac potrzebne informacje na wlasnej pamit(ci przenosnej USB. Na u:zycie 
pamit(ci USB nalezy uzyskac zgodt( obslugi. Przed uZyciem pamit(c USB nale:zy przekazac 
pracownikowi obsluguj'lcemu salt( w celu oczyszczenia jej z ewentualnych wirus6w. 

15. Osoby nie stosuj'lce sit( do powyzszych zasad bt(d'l przez obslugt( wypraszane z 
Gminnego Punktu Informacyjnego. 

16. Za uszkodzenie sprzt(tu spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem odpowiada osoba 
korzystaj'lca z tego sprzt(tu. 

ODPOWIEDZIALNOSC KARNA I CYWILNA 

§3 

1. Wszyscy korzystaj'lcyz kawiarenki internetowej Gminnego Punktu Informacyjnego 
ponosz'l odpowiedzialnosc karn'l i cywiln'l za wszelkie wykroczenia i przestt(pstwa 
popelnione podczas lub w zwi¢u z korzystaniem z kawiarenki internetowej Gminnego 
Punktu Informacyjnego. 

2. W szczeg6lnosci odpowiedzialnosc wymieniona w ust. 1. dotyczy: 

1) umyslnego b'ldz nieumyslnego niszczenia sprzt(tu komputerowego; 

2) doprowadzania sieci komputerowej do niesprawnosci; 

3) pr6b wykorzystania sieci Internet do nabywania jakichkolwiek towar6w, uslug itp.; 

4) pr6b nieuprawnionego dostt(pu do zastrzezonych element6w sieci; 

5) nielegalnego kopiowania program6w komputerowych; 

6) wprowadzania jakichkolwiek program6w do sieci bez pisemnej zgody pracownika 
Gminnego Punktu Informacyjnego i administratora systemu informatycznego Urzt(du Miasta 
Marki. 

7) wszelkich innych czynnosci objt(tych przepisami Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego. 

Korzystaj'lcy ponosi peln'l i nieograniczona odpowiedzialnos6 finansow'l za wszelkie 
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szkody i straty wynikle z niewlasciwego lub nieuprawnionego uzytkowania sprzytu 
komputerowego oraz innego sprzytu technicznego bydCl-cego w posiadaniu Gminnego Punktu 
Informacyjnego. 

SANKCJE DYSCYPLINARNE 

§4 

1. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator systemu komputerowego rna prawo 
zastosowae wewnytrznCl- procedury dyscyplinarnCl-. Przewiduje siy nastypujCl-ce srodki: 

1) upomnienie 

2) upomnienie ze skierowaniem wniosku do pracownika Gminnego Punktu Informacyjnego 0 

zakazie korzystania z kawiarenki komputerowej Gminnego Punktu Informacyjnego . 

2. Kai:dy uZ}'tkownik moze bye natychmiast pozbawiony prawa korzystania z kawiarenki 
Gminnego Punktu Informacyjnego gdy: 

1) dokona udokumentowanej? proby korzystania z zasobow zakazanych (pornograficznych, 
erotycznych, propagujCl-cych przemoc) lub bydzie stosowal wyrai:enia ogolnie przyjyte za 
wulgarne, 

2) bydzie probowal instalowae wlasne oprogramowanie bez zgody pracownika Gminnego 
Punktu Informacyjnego lub Administratora systemu, 

3) bydzie probowal przez swoje dzialanie dokonae usuniycia lub zmiany danych znajdujCl-cych 
siy w zasobach kawiarenki (poza danymi do ktorych rna prawo dostypu). 

3. Osoba, ktora bez uprawnien korzysta lub usiluje korzystae z kawiarenki Gminnego Punktu 
Informacyjnego podlega karom dyscyplinarnym, jako osoba dokonujCl-ca dewastacji mienia 
Gminnego Punktu Informacyjnego. 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

§5 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu Gminnego Punktu Informacyjnego lub polecen 
Administratora systemu komputerowego powoduje natychmiastowe zawieszenie prawa do 
korzystania z kawiarenki intemetowej Gminnego Punktu Informacyjnego. 

2. Korzystanie z kawiarenki internetowej Gminnego Punktu Informacyjnego przez osoby w 
innym celu niz poszukiwanie informacji 0 pomocy w zakresie problemow alkoholowych i 
innych uzalemien oraz zapobieganie przemocy, a takze poszukiwanie pracy dozwolone jest 
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jedynie w przypadkach szczeg6lnych, po uzyskaniu zgody pracownika Gminnego Punktu 
Informacyjnego. 

3. Gminny Punkt Informacyjny nie odpowiada za trese ogloszeii zamieszczonych w bazach 
intemetowych, wiarygodnose firm zamieszczaj~cych tam swoje oferty oraz zajakose i 
wiarygodnose informacji udostypnianych w intemecie przez inne instytucje. 

4. W kawiarence intemetowej obowi~uje zakaz palenia tytoniu, spozywania posilk6w oraz 
alkoholu. 

5. Gminny Punkt Informacyjny nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Centrum przez 
osoby z niego korzystaj~ce . 

§6 

Pracownicy Gminnego Punktu Informacyjnego oraz klienci Gminnego Punktu 
Informacyjnego maj~ obowi~ek zapoznae siy z postanowieniami niniejszego regulaminu, 
natomiast nowo zatrudnieni i nowi klienci winni bye zapoznani z regularninem przed 
podjyciem pracy oraz przed skorzystaniem z uslug kawiarenki intemetowej Gminnego Punktu 
Informacyjnego. 
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