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Załącznik do zarządzenia Nr I/26/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn  

z dnia 30 marca 2021 r.  

 

 

Regulamin użyczenia urządzenia – pulsoksymetra medycznego w projekcie  

pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki użyczenia urządzenia – pulsoksymetra medycznego  

w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020. 

2. Użyczenie urządzenia, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 01.04.2021 r. do 

31.12.2026 r. i zakładają bezpłatny udział 60 Uczestników. 

3. Gmina jest i pozostaje w czasie obowiązywania umowy właścicielem użyczonego 

Uczestnikowi urządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Gmina zapewni nieodpłatnie Uczestnikowi: 

1) używanie przez okres, o którym mowa w ust. 2 urządzenia – pulsoksymetra medycznego, 

2) serwis gwarancyjny urządzenia – pulsoksymetra medycznego w okresie od dnia  

1 kwietnia 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2023 r. 

5. Szczegółowe warunki użyczenia urządzenia – pulsoksymetra medycznego określać będzie 

umowa zawarta pomiędzy Gminą a Uczestnikiem.  

 

§ 2  

Definicje 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020, 

2) Urządzeniu – – należy przez to rozumieć pulsoksymetr medyczny, 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zakliczyn, 

4) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której użyczone zostanie urządzenie – 

pulsoksymetr medyczny. 
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§ 3 

Cel działania 

 

Celem użyczenia urządzenia jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego Uczestników – osób w wieku:  

w przypadku kobiet powyżej 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn powyżej 65 roku życia, 

zamieszkującym miasto Zakliczyn, którzy ze względu na samotność, niepełnosprawność, 

niesamodzielność lub zły stan zdrowia kwalifikują się do wsparcia w ramach niniejszego działania.  

 

§ 4  

Kryteria kwalifikowania do uczestnictwa 

 

1. Pierwszeństwo w zakresie użyczenia urządzenia przysługuje osobom, które uczestniczą – według 

stanu na dzień przyjęcia niniejszego regulaminu – w usługach teleopieki, realizowanych  

w ramach projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” i spełniają poniższe wymagania: 

1) zamieszkanie, rozumiane jako miejsce stałego pobytu, na terenie miasta Zakliczyn, 

2) ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, 

3) spełnienie co najmniej jednego z kryteriów: 

a) samotność, 

b) niepełnosprawność, 

c) niesamodzielność, 

d) zły stan zdrowia. 

2. W działaniu dotyczącym użyczenia urządzenia może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba  

z jednego gospodarstwa domowego, spełniająca wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku spełnienia kryteriów i wymagań uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 i 2 przez 

większą liczbę osób niż zakładana w niniejszym regulaminie (60 osób), o zakwalifikowaniu się 

do użyczenia urządzenia decydować będzie wyższy wiek Uczestnika. 

4. W przypadku spełnienia kryteriów i wymagań uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 i 2 przez 

mniejszą liczbę osób niż zakładana w niniejszym regulaminie (60 osób), urządzenia będą mogły 

zostać użyczone innym osobom, spełniającym kryteria i wymagania uczestnictwa, o których 

mowa w ust. 1 i 2. 

5. O zakwalifikowaniu się osób, o których mowa w ust. 4 decydować będą asystentki zatrudnione 

w ramach projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, po przeprowadzonym 

wywiadzie z osobą zainteresowaną użyczeniem urządzania. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z użyczonego urządzenia w okresie, o którym 

mowa w § 1, ust. 2 do celów związanych z monitorowaniem swojego stanu zdrowia (saturacja, 

puls). 
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2. Uczestnik ma prawo udostępnienia urządzenia osobie trzeciej będącej domownikiem, wyłącznie 

do celu, o którym mowa w ust. 1.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji umowy użyczenia, o której mowa w § 1, ust. 5, 

2) natychmiastowego powiadamiania Gminy o okolicznościach mających wpływ na realizację 

umowy użyczenia, o której mowa w § 1, ust. 5 (np. o zmianie miejsca zamieszkania), 

3) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i stosowanie się do załączonej 

instrukcji obsługi, 

4) zgłaszania wszelkich awarii urządzenia Gminie, 

5) ponoszenia kosztów zakupu baterii niezbędnych do używania urządzenia,  

6) udostępniania lokalu, w którym znajduje się urządzenie na potrzeby naprawy, serwisu bądź 

kontroli przez osoby uprawnione przez Gminę.  

4. Zabroniona jest ingerencja techniczna w użyczonym urządzeniu, powodująca zmianę jego 

parametrów technicznych, 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie 

urządzenia z jego winy albo użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, 

6. Uczestnik w przypadku rozwiązania umowy użyczenia, o której mowa w § 1, ust. 5, w trakcie jej 

trwania zobowiązuje się do zwrotu użyczonego urządzenia w stanie niepogorszonym, niż zużycie 

wynikające z prawidłowej eksploatacji. 

7. Po upływie okresu obowiązywania umowy, o której mowa w § 1, ust. 5, Uczestnik zobowiązuje 

się do zwrotu w terminie 14 dni użyczonego urządzenia w stanie niepogorszonym, niż zużycie 

wynikające z prawidłowej eksploatacji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu:  

Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych. 


