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Regulamin korzystania z sprzętu komputerowego  
wraz z oprogramowaniem 

 
 

§ 1. 

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostały zakupione w ramach 

operacji pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego z Misją Kampinos” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ PROW na lata 

2014-2020 i mają być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony został w celach 

szkoleniowych w szczególności do przeprowadzenia warsztatów/szkoleń  

pt. „Przedsiębiorczy  i  społeczny Kampinos” oraz innych szkoleń dla mieszkańców 

obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. 

3. Zakupiony sprzęt będzie udostępniany mieszkańcom, lokalnym stowarzyszeniom, 

szkołom i innym placówkom oświatowym z obszaru LSR do organizacji zajęć 

związanych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Sprzęt będzie 

wypożyczany nieodpłatnie pod warunkiem, że zamawiający będzie  

go wykorzystywał do niekomercyjnych zajęć. LGD będzie prowadzi ewidencję 

wypożyczeń, żeby uniknąć sytuacji, kiedy wiele podmiotów będzie chciało 

korzystać z niego równocześnie. 

4. Administratorem sprzętu jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”  

i to na nim jako administratorze spoczywa obowiązek utrzymania, konserwacji  

i ochrony antywirusowej komputerów przenośnych.  

§ 2. 

1. Za przebieg zajęć i bezpieczeństwo uczestników odpowiada prowadzący warsztaty. 

2. Korzystanie z sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dozwolone  

jest tylko w obecności prowadzącego warsztaty/szkolenia. 
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3. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczestnicy warsztatów/szkolenia 

zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu komputerowego  

wraz z oprogramowaniem i zgłoszenia dostrzegalnych usterek prowadzącemu. 

4. Zasobami sprzętowymi zarządza prowadzący warsztaty/szkolenia ponosząc  

za to pełna odpowiedzialność. 

5. Uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz logowanie 

odbywa się wyłącznie na polecenie prowadzącego warsztaty/szkolenia i zgodnie  

z jego instrukcjami. 

6. Ze sprzętu komputerowego korzystać należy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP. 

7. Ze sprzętu komputerowego korzystać należy wyłącznie w celach dydaktycznych. 

8. Własne nośniki informacji mogą być używane jedynie za wiedzą i zgodą 

prowadzącego warsztaty/szkolenia, po sprawdzeniu ich zawartości. 

9. Po zakończeniu warsztatów/szkolenia należy uporządkować swoje stanowisko 

pracy, a powierzony sprzęt zdać prowadzącemu warsztaty/szkolenia. 

10. Zabrania się wynoszenia komputerów przenośnych poza miejsce, w którym 

odbywają się warsztaty/szkolenia. 

11. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach komputerów 

przenośnych oraz w zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu bez wiedzy 

i zgody prowadzącego warsztaty. 

12. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują wyłącznie zadania zlecone przez 

prowadzącego. 

§ 3. 

1. Dopuszcza się użyczanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

na szkolenia, warsztaty i w innych celach edukacyjnych instytucją i osobom 

prywatnym z obszaru działania „Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem”. 

2. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia, która stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu.  

3. Każdy Biorący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
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§ 4. 

1. Zabrania się wykorzystywania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

niezgodnie z ich przeznaczeniem w szczególności do grania w gry, pobierania 

plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi 

oraz instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 

2. Bezwzględnie zabrania się jedzenia oraz picia w bezpośrednim sąsiedztwie 

komputerów przenośnych.  

3. Zabrania się pozostawiania na komputerach przenośnych materiałów 

przyniesionych z zewnątrz lub utworzonych podczas zajęć. 

4. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętu, rozkręcania, odłączania lub 

przenoszenia pomiędzy stanowiskami wyposażenia komputerów przenośnych bez 

wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia. 

§ 5. 

1. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 

regulaminu odpowiada użytkownik komputera przenośnego. 

2. Wszelkie sytuacje awaryjne, a zwłaszcza zauważenie wydobywającego się  

ze sprzętu dymu, wyczucie swądu palącej się izolacji, iskrzenie sprzętu  

lub przewodów, należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu warsztaty. 

3. Uczestnicy warsztatów/szkoleń oraz inni użytkownicy komputerów przenośnych 

zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
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Załącznik nr 1 

UMOWA UŻYCZENIA NR………… 

zawarta w ramach operacji pn.  „Wzmocnienie kapitału społecznego z Misją Kampinos” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ PROW na lata 2014-2020                              

w dniu ………………………….. pomiędzy Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem’’                                

z siedzibą w Czosnowie, ul. Gminna 6, 05-152, reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Użyczającym 

 

a Biorącym Panią/Panem ………………………………………… zamieszkałą/łym 

………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adres instalacji sprzętu: ………………………………………………………………………………………  

Zwaną/ym dalej Biorącym 

Przedmiot umowy  

§ 1. 

1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem na okres od …………………….……. do………………………………  .      

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem o numerze seryjnym ………………………………….  

wraz z oprogramowaniem w ramach operacji pn.  „Wzmocnienie kapitału 

społecznego z Misją Kampinos” współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER’’ PROW na lata 2014-2020.                               

3. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem, szczegółowo opisanego w protokole przekazania sprzętu. 
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4. Użyczający przekaże w bezpłatne użytkowanie sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem. 

5. O terminie przekazania sprzętu Biorący zostanie poinformowany przez 

Użyczającego telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

6. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy  

na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony.  

7. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 

uszkodzeń, braków i wad.  

8. Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego  

i jakości sprzętu. 

Obowiązki Biorącego  

§ 2. 

1. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego 

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności 

z warunkami użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu  

i oprogramowania.  

2. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej.  

3. Biorący zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. W przypadku utraty lub przypadkowego zniszczenia Biorący 

będzie zobowiązany do zwrotu Użyczającemu wartości sprzętu. 

4. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych (koszty eksploatacji),  

tak aby zachować je w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania.  

5. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi 

informatycznej projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż fabryczne 

zainstalowane i przekazanego Biorącemu. Obsługa informatyczna nie obejmuje np. 

samowolnie pobranych gier, filmów, muzyki, aplikacji, zainstalowanych baz wiedzy 

i zgody Użyczającego.  
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6. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez 

dołożenie lub odłączenie części składowych), samowolnie modernizować, 

manipulować (otrzymanego sprzętem pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia 

kosztami koniecznych napraw)  

7. Biorący zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

i ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z łamania niniejszej ustawy.  

8. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu, każdą usterkę w pracy 

komputera należy zgłosić do Użyczającego.  

9. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania  

i pozyskiwania i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.  

10. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, ze w zasobach Biorącego znajdują się pliki o 

treści pornograficznej, nielegalne oprogramowanie i inne niedozwolone dane, sprzęt 

może zostać odebrany, a umowa ulegnie rozwiązaniu.  

11. Nie wolno użytkować nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu niknięcia 

zainstalowania wirusa i co się z ty wiąże, utraty danych bądź uszkodzenia systemu. 

12. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących 

promowania realizowanego projektu lub identyfikujących danych komputer.  

13. W trakcie trwania umowy zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu 

komputerowego osobno używania jego części, używania części zestawu z innymi 

elementami, nieskładającymi się na użyczony zestaw.  

14. Biorący zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po zestawie 

(kartonów, pudełek), gdyż jest to warunek skorzystania z gwarancji w momencie 

stwierdzenia uszkodzenia zestawu lub jego elementów.  

Obowiązki użyczającego 

§ 3. 

1. Użyczający przekaże Biorącemu bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz  

z oprogramowaniem. 

2. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia  

w szczególności: 
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a) Jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, 

przeznaczeniem i umową,  

b) Jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania  

c) Jeżeli Biorący zmieni lokalizację sprzętu komputerowego bez uprzedniego 

powiadomienia Użyczającego  

d) Uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli  

e) W innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub 

umowy. 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3.  Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 

będą poprzez właściwy rzeczowo sąd rejonowy  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

Dwa egzemplarze dla Użyczającego, jeden dla Biorącego.   

 

Użyczający                                                                                                             Biorący 

 

 

 


