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Dotacje na Innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

REGULAMIN 
 

Dla uczestników programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica – III 
etap” realizowanego przez Gminę Moszczenica i współfinansowanego ze środków POIG działanie 8.3 

eInclusion 
 
w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet 
oraz oprogramowania. 

§1. 
1. Uczestnicy Programu, korzystający ze sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz 
oprogramowania, stanowiących własność Gminy Moszczenica, stosują zasady korzystania i obsługi sprzętu 
komputerowego określone niniejszym regulaminem. 
2. Przestrzeganie zasad określonych niniejszym zarządzeniem należy do podstawowych obowiązków osób, o 
których mowa w ust 1. 
3. Informacji, wyjaśnień i porad w zakresie realizowania postanowień niniejszego regulaminu udzielają 
informatycy firmy Stimo Niedzielski Sp. J. (Operatora Wykonawczego Programu działającego na zlecenie 
Gminy Moszczenica) zwani dalej Informatykami lub osoby uprawnione przez Gminę. 
4. Wszystkie elementy systemu teleinformatycznego (powierzony sprzęt) muszą być w widoczny sposób 
oznaczone naklejkami lub tabliczkami z określeniem Gminy Moszczenica, jako właściciela sprzętu oraz innymi 
oznaczeniami wymaganymi dla projektów realizowanych jako współfinansowane ze środków POIG. 
5. Oznaczeń określonych w ust.4 nie wolno usuwać. 

§2. 
Korzystanie z komputerów 

1. Zabrania się dokonywania bez zgody Informatyków zmian w ustawieniach systemowych komputerów, w 
szczególności: ustawień BIOS-u, ustawień systemu operacyjnego (w tym instalowania urządzeń), ustawień sieci 
komputerowej. 
2. Zabrania się samodzielnego otwierania obudowy komputera oraz innych części komputerowych (np. 
monitorów, myszy). 
3. Uprawnionymi do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym na warunkach określonych 
warunkami gwarancji sprzętu, są informatycy Stimo Niedzielski Sp. J.  lub osoby uprawnione przez Gminę. 
4. Użytkownik, w którego dyspozycji pozostaje komputer ma obowiązek wyłączyć go po zakończeniu pracy. 
5. Zabrania się instalowania w systemach komputerowych programów, na które Użytkownik nie posiada 
licencji, w szczególności pirackich kopii komercyjnego oprogramowania.   
6. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy programów tzw. freeware i shareware (darmowych i o 
ograniczonym bezpłatnym prawie korzystania), zastrzeżeniem ust.7. 
7. Dopuszcza się instalację programów, o których mowa w ust. 6, o ile warunki licencji na te programy tak 
stanowią, z wyjątkiem programów służących do pobierania/wymieniania plików w sieci (p2p itp.). 
8. Uprawnionymi do instalacji programów komputerowych są Informatycy lub upoważnione inne osoby. 
9. Użytkownik ma prawo korzystać z programów komputerowych zainstalowanych na komputerze w zakresie 
jego przeznaczenia. 

 
§3. 

Korzystanie z sieci komputerowej 
1. Zaleca się wykorzystywanie jednego gniazda elektrycznych sieci do podłączenia jedynie komputera oraz 
peryferia komputerowe. 
2. Zabrania się przerabiania gniazd sieci komputerowej (logicznej i elektrycznej) i podłączania do nich urządzeń 
bez zgody informatyków Stimo Niedzielski Sp. J. lub osób uprawnionych przez Gminę. 
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§4. 
Korzystanie z dostępu do Internetu 

1. Zabrania się wykorzystywania komputerów, sieci komputerowej Gminy Moszczenica oraz sieci Internet do 
przeprowadzania ataków na inne komputery. 
2. Zabrania się odwiedzania stron pornograficznych, terrorystycznych oraz innych o treściach mogących 
stanowić naruszenie dóbr osobistych, aspektów bezpieczeństwa publicznego osób i mienia lub innych mogących 
być uznane za niedozwolone. 

§5. 
Kontrole 

1. W celu badania przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem przeprowadza się kontrole. 
Czynności kontrolne przeprowadzają informatycy, nie rzadziej niż 1 raz do roku. 
2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy kontroli. 
3. W czasie przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji stanowisk komputerowych informatycy kontrolują 
przestrzeganie niniejszego zarządzenia. 
4. W przypadku wykrycia niezgodności informuje się o tym fakcie użytkownika oraz Operator Wykonawczy w 
imieniu Gminy Moszczenica wszczyna działania przewidziane w umowie „O WARUNKACH I ZASADACH 
ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET, W TYM POWIERZENIA W TYM CELU SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO” lub „O WARUNKACH I ZASADACH ZAPEWNIENIA 
DOSTĘPU DO SIECI INTERNET. 

§6. 
Dokumentacja 

1. Zestawy komputerowe i wszystkie elementy sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w Programie  
posiadają swoje metryki. 
2. Metryki prowadzone są przez informatyków Stimo Niedzielski Sp. J.  lub osoby uprawnione przez Gminę. 
3. Metryki zawierają informacje: imię i nazwisko użytkownika, numer inwentarzowy każdego elementu 
wchodzącego w skład zestawu komputerowego, adres zamieszkania, zainstalowane oprogramowanie, elementy 
komputera i inne informacje. 
4. W treści metryki zawarte są również oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego zarządzenia. 
5. Metryki sporządzane są przez Informatyków, opatrzone są podpisem osoby sporządzającej i użytkownika 
zestawu. 
6. W przypadku zmiany informacji zawartych w metrykach, dokumenty są aktualizowane lub wykonywane na 
nowo. 

§7. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin stanowi integralną część umowy i jest załącznikiem do niej 
2. Postanowienia niniejszego zarządzenia określające obowiązki użytkowników odnoszą się w tym zakresie 
także do osób zamieszkujących wraz z głównym użytkownikiem. 
3. Wykonanie instalacji oraz napraw powierza się informatykom Stimo Niedzielski Sp. J. lub osobom 
upoważnionym przez Gminę. 
4. W przypadku konieczności zgłoszenia spraw związanych z użytkowaniem sprzętu należy zgłaszać pod 
nr telefonu 018 541 77 06 lub 0 607 310 363. 

 
 


