Regulamin wypożyczania i użytkowania dronów zakupionych w ramach Projektu
„Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.00-00-131/12

I. Postanowienia Ogólne

§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania i użytkowania dronów do badań konstrukcji
budownictwa przemysłowego, elektrycznego, drogowego, inżynierii gazowej, chemicznej i ochrony środowiska
w trakcie zajęć terenowych przez studentów (kobiet i mężczyzn) z dysfunkcjami lub studentów (kobiet i
mężczyzn) lub pracowników (kobiet i mężczyzn) naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych Politechniki
Poznańskiej, zakupionych ze środków Projektu “Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.0000-131/12 w ramach Zadania 9 „Dopasowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb studentów
niepełnosprawnych”
współfinansowanego
przez
Unię
Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV “Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie
4.3. ”Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii
Europa 2020”.
3. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Politechnika Poznańska zwana dalej Uczelnią.
4. Pierwszeństwo wypożyczeń i użytkowania dronów przysługuje studentom (kobietom i mężczyznom)
z dysfunkcjami Politechniki Poznańskiej, uczestniczącym w terenowych zajęciach dydaktycznych, a następnie
grupom ćwiczeniowym, w skład których wchodzą studenci (kobiety i mężczyźni) z dysfunkcjami, studenci
lub wykładowcy (kobiety i mężczyźni) Politechniki Poznańskiej przygotowującym projekty, materiały
dydaktyczne i szkolenia uwzględniające (poprzez format, sposób prezentacji i dostępność) potrzeby studentów
(kobiet i mężczyzn) z dysfunkcjami Politechniki Poznańskiej.
5. Miejscem przechowywania dronów będzie Biblioteka Politechniki Poznańskiej, co umożliwi zintegrowanie
funkcji dronów (wykonywanie zdjęć, dokonywanie diagnozy stanu technicznego, inspekcje wideo urządzeń
montowanych
na
dużych
wysokościach)
z
powiększalnikami
przenośnymi
i stacjonarnym
(weryfikacja, opracowanie, przygotowanie do prezentacji zebranego materiału).
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona, osoba pełnoletnia objęta wsparciem
w ramach Projektu – osoba z dysfunkcją będąca studentem Politechniki Poznańskiej lub student lub pracownik
dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny Politechniki Poznańskiej;
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Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
Projekt – “Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.00-00-131/12;
Biuro Projektu – Politechnika Poznańska, Dział Spraw Naukowych, budynek B1, pokój 209, Plac Marii
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, tel.: 61-647-58-95, fax: 61-665-36-72, www.iwir.put.poznan.pl.

§3

1. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2013 roku – 31.05.2015 roku.
2. Uczestnikami Projektu są kobiety lub mężczyźni, wymienieni w § 2 niniejszego Regulaminu.

§4

1. Ogólnym celem Projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej w obszarach kluczowych
w kontekście celów Europa 2020 poprzez wdrożenie w okresie od 01.06.2013 do 31.05.2015 programu
rozwojowego zakładającego rozbudowę potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej.
2. Projekt zakłada w zakresie Zadania 9 Projektu – Dopasowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb
studentów niepełnosprawnych, wsparcie w postaci możliwości wypożyczenia i użytkowania drona na potrzeby
zajęć terenowych.
II. Zasady wypożyczenia i użytkowania drona
§5

1. Studentka lub student z dysfunkcją, którzy chcą wypożyczyć i użytkować drona na terenowych zajęciach
dydaktycznych są zobowiązani do poinformowania poprzez e-mail o tym fakcie wyznaczonego pracownika
Politechniki Poznańskiej najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym wypożyczeniem i użytkowaniem
drona, w celu uzyskania od tego pracownika zgody na wskazany termin wypożyczenia i użytkowania drona.
Wyznaczony pracownik Politechniki Poznańskiej informuje poprzez e-mail o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu
zgody ze względów organizacyjnych na wskazany termin wypożyczenia i użytkowania drona w ciągu 2 dni
roboczych licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu e-maila z prośbą o wyrażenie zgody
na proponowany termin wypożyczenia i użytkowania drona.
2. W przypadku wypożyczeń i użytkowania drona przez studentkę lub studenta z dysfunkcją, zgłoszenia
użytkowania drona do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innego podmiotu odpowiedzialnego w celu
uzyskania zgody na użytkowanie drona na terenowych zajęciach dydaktycznych na warunkach zawartych
w zgłoszeniu zaakceptowanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej lub inny podmiot odpowiedzialny,
dokonuje wyznaczony pracownik Politechniki Poznańskiej i informuje niezwłocznie zainteresowanych poprzez
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e-mail o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu zgody na takie użytkowanie po otrzymaniu takiej informacji od Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej lub innego podmiotu odpowiedzialnego.
3. Studentka/student lub pracownik (kobieta i mężczyzna) naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny, którzy chcą
wypożyczyć i użytkować drona na terenowych zajęciach dydaktycznych są zobowiązaniu do poinformowania
poprzez e-mail o tym fakcie wyznaczonego pracownika Politechniki Poznańskiej najpóźniej na 14 dni roboczych
przed planowanym wypożyczeniem i użytkowaniem drona, w celu uzyskania od tego pracownika zgody na
wskazany termin wypożyczenia i użytkowania drona. Wyznaczony pracownik Politechniki Poznańskiej
informuje poprzez e-mail o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu zgody ze względów organizacyjnych na wskazany
termin wypożyczenia i użytkowania drona w ciągu 2 nich roboczych licząc od następnego dnia roboczego
po otrzymaniu e-maila z prośbą o wyrażenie zgody na proponowany termin wypożyczenia i użytkowania drona.
4. W przypadku wypożyczeń i użytkowania drona przez studentkę/studenta lub pracownika (kobietę i
mężczyznę) naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, po otrzymaniu od wyznaczonego pracownika
Politechniki Poznańskiej zgody na wskazany termin wypożyczenia i użytkowania drona, studentka/student
lub pracownik (kobieta i mężczyzna) naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny jest zobowiązany najpóźniej
na 10 dni przed planowanym terminem wypożyczenia i użytkowania drona do indywidualnego zgłoszenia
użytkowania drona do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innego podmiotu odpowiedzialnego w celu
uzyskania zgody na użytkowanie drona na terenowych zajęciach dydaktycznych na warunkach zawartych
w zgłoszeniu zaakceptowanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej lub inny podmiot odpowiedzialny.
5. Studentka/student lub pracownik (kobieta i mężczyzna) naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny
jest zobowiązany do poinformowania poprzez e-mail wyznaczonego pracownika Politechniki Poznańskiej
o wysłaniu zgłoszenia drona do użytkowania na terenowych zajęciach dydaktycznych do Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej lub innego podmiotu odpowiedzialnego najpóźniej następnego dnia po wysłaniu takiego
zgłoszenia.
6. Studentka/student lub pracownik (kobieta i mężczyzna) naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny
jest zobowiązany do poinformowania poprzez e-mail wyznaczonego pracownika Politechniki Poznańskiej
o otrzymaniu lub o nie otrzymaniu zgody na użytkowanie drona na terenowych zajęciach dydaktycznych
na warunkach wskazanych w zgłoszeniu wysłanym do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innego
podmiotu odpowiedzialnego najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiej informacji od Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej lub innego podmiotu odpowiedzialnego.
7. W przypadku nie wydania zgody na użytkowanie drona na terenowych zajęciach dydaktycznych
na warunkach wskazanych w zgłoszeniu wysłanym do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innego
podmiotu odpowiedzialnego nie ma możliwości wypożyczenia i użytkowania drona.
8. Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona jest zobowiązana/zobowiązany
do zapoznania się z instrukcją obsługi drona stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz
do użytkowania drona zgodnie z tą instrukcją.
9. Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona jest zobowiązana/zobowiązany do okazania
legitymacji studenckiej Politechniki Poznańskiej lub identyfikatora pracownika Politechniki Poznańskiej
oraz do wpisania się na listę wypożyczeń dronów i złożenia na niej podpisu co jest równoznaczne z akceptacją
postanowień przedmiotowego Regulaminu.
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10. Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona jest zobowiązana/zobowiązany do zwrotu
drona nieuszkodzonego, w identycznym stanie technicznym w jakim został on wypożyczony w terminie
wskazanym przez wyznaczonego pracownika Politechniki Poznańskiej.
11. Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona ponosi pełną odpowiedzialność materialną
wobec Uczelni w przypadku uszkodzeń i zniszczeń drona (naprawa na koszt wypożyczającego) oraz wobec
osób trzecich w zakresie materialnym i odpowiedzialności cywilnej.
12. Wypożyczenie/użytkowanie drona jest możliwe tylko i wyłącznie na terenie miasta Poznania.
13. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Biblioteki
możliwe jest wypożyczenie/użytkowanie drona poza terenem miasta Poznania.

Politechniki

Poznańskiej,

14. Wypożyczenie drona jest możliwe tylko i wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
15. Wypożyczenie/użytkowanie drona jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika
Politechniki Poznańskiej w przypadku kiedy dysfunkcja studentki lub studenta nie pozwala na samodzielne
i bezpieczne użytkowanie drona.
16. Wypożyczenie/użytkowanie drona jest możliwe tylko i wyłącznie przy warunkach atmosferycznych
gwarantujących bezpieczeństwo lotu, bezpieczeństwo obsługujących drona i bezpieczeństwo osób znajdujących
się w zasięgu drona.
17. Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona jest zobowiązany do podania swoich danych
osobowych niezbędnych do ewidencji wypożyczeń i objęcia ubezpieczeniem na okres użytkowania drona.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wypożyczenia i użytkowania drona.

III. Zasady monitoringu Wypożyczającej/Wypożyczającego i Użytkującej/Użytkującego drona
§6
1. Zgodnie z wymogami Projektu, Wypożyczająca/Wypożyczający i Użytkująca/Użytkujący drona w ramach
Projektu, podlegają procesowi monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych
w ramach Projektu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu
i kontroli Wypożyczająca/Wypożyczający
i Użytkująca/Użytkujący drona w ramach Projektu, są zobowiązani do udziału w badaniach
ankietowych/ewaluacyjnych realizowanych przez Uczelnię, Instytucję Pośredniczącą w okresie realizacji
Projektu oraz w okresie jego trwałości wskazanych w Umowie Uczestnictwa w Projekcie.
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IV. Postanowienia końcowe
§7

1. Aktualna treść Regulaminu i instrukcji obsługi drona znajduje się w Bibliotece Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań i na jej stronie internetowej: www.library.put.poznan.pl oraz na stronie
internetowej Projektu: www.iwir.put.poznan.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 maja 2015 roku.

V. Załączniki do regulaminu

1. Instrukcja obsługi drona – Załącznik nr 1.
2. Wzór listy wypożyczeń dronów dla studentów i pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych
– Załącznik nr 2.
3. Wzór listy wypożyczeń dronów dla studentów z dysfunkcjami – Załącznik nr 3.
4. Wzór listy do ubezpieczenia studentów z dysfunkcjami, studentów i pracowników dydaktycznych
i naukowo-dydaktycznych – Załącznik nr 4.
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