
Zalqcznik do zarqdzenia nr 3612005 
W6jta Gminy Pawlowice 

z dnia 25 luty 2005 

REGULAMIN 

1. GCI jest czynne od poniedzialku do piqtku w godzinach 7.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 - 15.00. 
2. Z uslug GCI mogq korzystak mieszkancy gminy Pawlowice. 
3. GCI Swiadczy uslugi w zakresie: 

o udostepniania sprzetu komputerowego z dostepem do Intemetu oraz podstawowych urqdzen biurowych 
w celach z w i w y c h  z poszukiwaniem pracy i podejmowaniem dzialalnoSci gospodarczej; 

o udostepnia gminnego portalu internetowego www.vawlowice.vl; 
o prowadzenia t m .  kiosku z pracq (ogloszenia pracodawc6w - ,,darn pracq" i os6b poszukujqcych pracy - 

,,szukam pracy"); 
o udostepniania wybranych tytul6w czasopism publikujqcych krajowe i zagraniczne oferty pracy, a W e  

porady prawne; 
o udostepniania literatury z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, dzialalnoSci gospodarczej oraz 

informator6w dla przyszfych absolwent6w; 
o pomocy przy tworzeniu dokument6w aplikacyjnych niezbednych w procesie rekrutacji; 
o pomocy przy podejmowaniu dzialalnoSci gospodarczej; 
o organizowania szkolen wspdlnie z instytucjami i urzqdami, kt6rych celem statutowym jest 

przeciwdzialanie bezrobociu; 
o organizowania targ6w pracy; 
o moiliwoSci pozyskania Srodk6w na rozpoczqcie dzialalnoSci gospodarczej. 

Ponadto w Gminnym Centrum Informacji istnieje motliwoSk konsultacji z: 

o prawnikiem w zakresie rozpoczecia dzialalnoSci gospodarczej; 
o doradcq zawodowym G6rniczej Agencji Pracy w zakresie aktywnego poruszania sic po rynku pracy w 

tym przede wszystkim w jaki sposob skutecznie poszukiwak pracy, jak prawidlowo przygotowak 
dokumenty aplikacyjne, jak siq przygotowak do romowy kwalifikacyjnej. 

Hamonogram konsultacji z ekspertami dostepny jest na tablicy informacyjnej GCI oraz na stronie internetowej 
www.nci.pawlowice.vl. 

4. GCI pozyskuje i przygotowuje materialy informacyjno-metodyczne, M6re sq nieodplatnie udostepniane osobom 
zainteresowanyrn. 

5. Zasady korzystania z ushg GCI: 
a. kaida osoba korzystajqca z ushg GCI potwierdza swoim podpisem w rejestrze prowadzonym przez GCI, 

t e  zapoznala siq z regulaminem oraz, t e  ponosi odpowiedzialnoSk za sprzet na swoim stanowisku; 
b. pracownik Centrum moke QdaC okazania dokumentu to2samoSci w celu potwierdzenia, i e  utytkownik 

jest mieszkancem gminy Pawlowice; 
c. uwkownikowi Centrum nie wolno: 

samowolnie wlqczyk i wylqczyC zestawu komputerowego, 
zmienik ustawieh panelu sterowania, drukarek, plik6w i folder6w, 
przenosik i usuwak plik6w i folderbw, 
instalowak oprograrnowania bez zgody pracownika Centrum 
korzystak z wlasnych noSnik6w informacji bez zgody pracownika Centrum; 

d. za szkody wynikte z niezastosowania sic do pkt. 5c niniejszego regulaminu, osoba zostanie obci@ona 
kosztami ich usuniecia; 

e. spis dostepnych sen;vis6w, wraz z ich kr6tkim opisem, moina znaleik przy kaidym stanowisku; 
f. kaida czynnoSk, kt6ra nie znajduje sie na IiScie musi byk konsultowana z pracownikiem Centrum; 
g. przy korzystaniu z intemetu zabrania sic przeglqdania stron o tregciach pornograficznych, erotycznych i 

rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe spolecznie; 
h. z material6w eksploatacyjnych moina korzystak tylko i wylqcznie za zgodqpracownika Centrum. Kaida 

osoba nieodplatnie mo2.e wykonaC maksymalnie po 5 stron wydruku komputerowego i ksero na dzien; 
i. u2ytkownik GCI z o b o w i w y  jest do poszanowania sprzqtu i wyposaienia Centrum, a W e  do 

zachowania ciszy i spokoju podczas przebywania w pomieszczeniu GCI; 
j. przy stanowiskach komputerowych o b o w i p j e  zakaz spo2ywania posilk6w i picia napoj6w; 
k. w przypadku dutego zainteresowania korzystaniem ze sprzetu komputerowego Centrum, wyznaczone 

zostanq rarny czasowe dostepu do sprzqtu przez jednq osobe. 
6. Do pracowni GCI nie sqwpuszczane osoby bqdqce pod wplywem alkoholu. 
7. Niezastosowanie siq do powyiszych punktbw regulaminu mote skutkowak zakazem korzystania z pracowni GCI 

dla osoby, kt6ra sic tego dopubcila 


