
 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 

 

 

Regulamin użyczania laptopów pacjentom Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w 

Elblągu w ramach projektu pn. „E-rehabilitacja - informatyzacja w 

zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym 

Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno –Terapeutycznym  

dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu”. 

 

 

§ 1. Definicje 

 

Na  potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące określenia: 

1. Projekt -  projekt „E-rehabilitacja - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz 

wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno –

Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu”, Oś priorytetowa Nr 7 – Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, Działanie Nr 7 . 2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług 

teleinformatycznych, Poddziałanie Nr 7. 2 . 1 – Usługi i aplikacje dla obywateli. 

2. Aplikacja Wirtualny Rehabilitant - aplikacja umożliwiająca obustronną 

komunikację audio-video pomiędzy terapeutą w Ośrodku, a pacjentem w miejscu 

zamieszkania w celu realizacji sesji telerehabilitacji. 

3. Użyczany laptop – laptop zakupiony w ramach realizacji projektu w celu użyczania 

pacjentom biorącym udział w  sesji telerehabilitacji. 

4. Biorącym w użyczenie – określa się pacjenta / opiekuna pacjenta, który zawarł z 

Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i 

Młodzieży w Elblągu Umowę  użyczenia laptopa. 

 

§ 2. Zasady ogólne 

 

1. Środki na zakup 15 laptopów do użyczania pacjentom oraz oprogramowania  

Wirtualny Rehabilitant pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  osi priorytetowej Nr 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

2. Celem jest umożliwienie udziału w  sesjach  telerehabilitacji osobom z trudnościami 

w poruszaniu się lub mieszkającymi w znacznej odległości od ośrodka 

rehabilitacyjnego. 

3. Za całość spraw związanych z użyczaniem laptopów odpowiedzialna jest osoba 

wyznaczona przez Dyrektora Ośrodka. 



 

 

§ 3. Warunki użyczenia laptopów 

 

1. Warunkiem użyczenia laptopa jest zakwalifikowanie przez lekarza specjalistę i/lub 

fizjoterapeutę do leczenia w formie sesji telerehabilitacji. 

2. W celu korzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie  dostępu do sieci Internet w 

miejscu zamieszkania uczestnika sesji. 

3. Pacjentowi /opiekunowi pacjenta laptop może użyczony na czas trwania zaleconego 

cyklu rehabilitacji. 

4. Okres użyczenia laptopa  może zostać przedłużony na kolejny cykl rehabilitacji.  

5.  Pacjent /opiekun pacjenta wypełnia wniosek o użyczenie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Wniosek o użyczenie należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. 

7. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Dyrektora Ośrodka lub osobę przez niego 

wyznaczoną. 

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z Biorącym w użyczenie zostanie  podpisana 

umowa o użyczenie laptopa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.  

9. Ośrodek prowadzi rejestr umów o użyczenie laptopa. 

10. Zwrot użyczonego sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

11. Biorący w użyczenie ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody (utratę, zniszczenie lub uszkodzenie) użyczonego laptopa, które nie są objęte  

ochroną ubezpieczeniową w oparciu o zawartą polisę. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Przypadki niejednoznaczne, wątpliwe lub nie wynikające z przepisów niniejszego 

regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez Dyrektora Ośrodka. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


