Zatq^cznik
do Zarz^dzenia Nr M
Prezydenta Miasta Sosnowca
zdnia
lJi.Oir2022r.

REGULAMIN
korzystania z zasobow w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarzqdowych
( S C O P ) Urzedu Miejskiego w S o s n o w c u

Regulamin okresia rodzaj zasobow, mozliwosci dziatania oraz podstawy 1 zasady
korzystania z zasobow Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzadowych, ktore jest
Referatem Wydziatu Wspotpracy z Organizacjami Pozarzadowymi Urzedu Miejskiego
w Sosnowcu.
§1
Postanowienia ogolne

1. Ilekrocw Regulaminie jest mowa o:
a. Ustawie - rozumie si? przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r,, poz.
1057 zezm.),
b. SCOP - rozumie si? przez to Referat Wydziatu Wspotpracy z Organizacjami
Pozarzadowymi Urz?du Miejskiego w Sosnowcu- Sosnowieckie Centrum
Organizacji Pozarzadowych,
c. Organizacjach - rozumie si? przez to organizacje pozarz^dowe oraz
podmioty, o ktorych mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.
1057 ze zm.),
d. Grupie nieformalnej - rozumie si? przez to osoby fizyczne posiadaj^ce
ograniczon^ lub petn^ zdolnosc do czynnosci prawnych w liczbie co najmniej
3, niewyst?puj^ce w imieniu organizacji pozarz^dowej, sposrod ktorych co
najmniej jedna posiada petn^ zdolnosc do czynnosci prawnych,
e. Zasobach - rozumie si? przez to pomieszczenia numer 101, 105, 106, 108,
109, 112, 204, 207, 212 oraz sprz?t i wyposazenie pozostaj^ce w dyspozycji
SCOP,
f. Udost?pniaj^cy - rozumie si? przez to Gmin? Sosnowiec - reprezentowan^
przez Naczelnika Wydziatu Wspotpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Urz?du Miejskiego w Sosnowcu, b?d^c^ strong Porozumienia o wspotpracy
i/lub Porozumienia o udost?pnieniu adresu siedziby/korespondencyjnego,
g. Uzytkownik - rozumie si? przez to organizacj? lub grup? nieformaln^
korzystaj^c^ z zasobow SCOP na podstawie Porozumienia o wspotpracy i/lub
Porozumienia o udost?pnieniu adresu siedziby/korespondencyjnego.
2. SCOP koordynuje dziatania zwi^zane ze wspotpracy z organizacjami i grupami
nieformalnymi prowadzycymi dziatalnosc na rzecz mieszkahcow Miasta Sosnowca.
3. SCOP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym
0 wszelkich zmianach poinformuje wszystkie podmioty b?dyce strong w zawartych
na podstawie postanowieri niniejszego Regulaminu umowach/porozumieniach.
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4. Brak wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji
o wprowadzonycli zmianacli w Regulaminie, oznacza akceptacj? jego postanowien.
5. Niezaakceptowanie wprowadzonych postanowien Regulaminu stanowic moze
przyczyn? rozwiyzania umowy/porozumienia.
6. Rozstrzyganie wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,
nalezy do kompetencji Prezydenta Miasta Sosnowca.
§2
Zasoby

1. SCOP miesci si? w Sosnowcu przy Placu Kosciuszki 5 i jest dysponentem:
a) w siedzibie SCOP pomieszczeti Nr 101, 105, 106, 108, 109, 112, 204, 207,
212.
b) pomieszczenia znajdujq^cego si? w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 9/110,
c) szafek skrytkowych,
d) skrzynek pocztowych,
e) sprz?tu i wyposazenia znajdujq^cego si? w zasobach SCOP:
o aparat fotograficzny,
o kamera cyfrowa,
o sprz?t nagtasniajycy,
o projektory,
o tablice szkoleniowe,
o namioty,
0 kserokopiarka.
2. SCOP w zakresie realizacji swoich zadah korzysta z lokali b?dycych
w dyspozycji Miejskiego Zaktadu Zasobow Lokalowych w Sosnowcu.
3. Pomieszczenie znajdujq^ce si? w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 9 stanowi zasob
SCOP i jest udost?pniane jako siedziba organizacji kombatanckich.
§3
Podmioty uprawnione do korzystania z pomieszczeh

1. Uprawnionymi do korzystania z zasobow SCOP sy:
a) organizacje;
b) grupy nieformalne;
c) przedstawiciele jednostek systemu oswiaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915);
d) przedstawiciele
podmiotow
prowadzycych
dziatalnosc
kulturalny
w rozumieniu ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu
1 prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.).
2. Korzystanie z zasobow SCOP mozliwe jest wyta^cznie w celu prowadzenia
dziatalnosci statutow ej, realizowanej na terenie Miasta Sosnowca na rzecz jego
mieszkahcow. Korzystanie z zasobow do celow prywatnych jest niedozwolone.
3. Podmioty okreslone w ust. 1 pkt. b-d, sy uprawnione do korzystania z zasobow
SCOP wytycznie w celach zgodnych z zakresem jego dziatania.
§4
Dziatania S C O P i podstawy korzystania z zasobow

1. SCOP prowadzi swojy dziatalnosc m.in. poprzez:
a) wsparcie organizacji w ich dziatalnosci przez informowanie, edukacj?,
wsparcie merytoryczne,
b) wsparcie organizacji przez udost?pnienie bazy lokalowo-technicznej, czyli
nieodptatne korzystanie ze sprz?tu oraz pomieszczeh na spotkania, szkolenia
wraz z dost?pem do sieci bezprzewodowej Wi-fi na terenie catego budynku.
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c) wspieranie grup nieformalnych.
d) udost?pnienie adresu SCOP lub adresu pomieszczenia przy ulicy
Warszawskiej 9/110 jako adresu siedziby organizacji kombatanckich.
Na podstawie prawidbwo wypetnionego wniosku (zaiycznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu), pracownicy SCOP przygotowujy
odpowiednio Porozumienie
o wspotpracy
bydz
Porozumienie
o
udost?pnieniu
adresu
siedziby/
korespondencyjnego. Decyzj? o podpisaniu porozumieh podejmuje Naczelnik
Wydziatu Wspotpracy z Organizacjami Pozarzadowymi.
Organizacje uzyskujy prawo do postugiwania si? adresem SCOP ja ko adresem
siedziby organizacji lub adresem korespondencyjnym, po podpisaniu Porozumienia
0 udost?pnieniu adresu siedziby/korespondencyjnego (zatycznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).
Organizacje i grupy nieformalne, o ktorych mowa w §3 ust.1, pkt. a-b uzyskujy prawo
do korzystania z zasobow SCOP po podpisaniu Porozumienia o wspotpracy
(zatycznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Porozumienie o wspotpracy obejmuje
zakres zgodny z §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Porozumienia zawierane sy na czas nieokreslony.
W odniesieniu do grup nieformalnych, Porozumienie zawierane jest z co najmniej
jednq^ osoby posiadajycy petny zdolnosc do czynnosci prawnych, reprezentujycy
grup? nieformainy. Grupa nieformalna przed zawarciem Porozumienia winna
przedstawic informacj? okreslajycy zakres dziatah wskazanej grupy, list? cztonkow
oraz ich przedstawiciela/k? (zatycznik nr4 do niniejszego Regulaminu).
Jednostki miejskie oraz podmioty okreslone w §3 ust.1 pkt c-d majy mozliwosc
korzystania z zasobow SCOP bez koniecznosci wczesniejszego podpisania
Porozumienia.
§5
Zasady korzystania z zasobow

Pomieszczenia SCOP udost?pniane sy Uzytkownikom nieodptatnie, od poniedziatku
do niedzieli, w godz. 7.30 - 20.00, z uwzgl?dnieniem harmonogramu spotkah,
sporzydzanego przez pracownikow SCOP.
Zasoby SCOP udost?pniane sy na podstawie druku Zapotrzebowania. Rezenwacja
zasobow moze odbywac si? poprzez wypetnienie druku Zapotrzebowania w siedzibie
SCOP, telefonicznie bydz mailowo (zatycznik nr 5 do niniejszego Regulaminu)
Uzytkownicy korzystajycy z pomieszczeh na podstawie zawartych Porozumieh,
odpowiadajy za ich stan techniczny i czystosc. Zobowiyzani sy rowniez do
przestrzegania ustalonych godzin spotkah.
Dost?p do pomieszczeh, w godzinach pracy SCOP, zapewnia jego pracownik,
a w pozostatym czasie odpowiada za to pracownik ochrony petniycy stuzb?
w budynku przy Placu Kosciuszki 5.
Kazdorazowe korzystanie z pomieszczenia odnotowywane jest w harmonogramie
korzystania z pomieszczeh w SCOP. Ewidencjonowane sy w szczegolnosci daty
udost?pniania oraz numery sal.
Odpowiedzialnosc materialny za lokal i znajdujyce si? w nim wyposazenie ponosi
Uzytkownik.
W pomieszczeniach SCOP, jak i w catym budynku obowiyzuje catkowity zakaz
palenia tytoniu, spozywania napojow alkoholowych i srodkow odurzajycych. Zabrania
si? rowniez wst?pu i przebywania osobom b?dycym w stanie wskazujycym na
spozycie alkohoiu i innych srodkow odurzajycych.
Uzytkownik gwarantuje, ze nie b?dzie korzystac z praw nabytych na mocy
Porozumienia w sposob niezgodny z powszechnie obowiyzujycymi przepisami prawa
1 zasadami wspotzycia spotecznego lub mogycy narazic dobre imi?
Udost?pniajycego.

10. Uzytkownik nie moze odstypic szafki skrytkowej osobie trzeciej bez pisemnej zgody
SCOP.
11. Po rozwiyzaniu lub zakoticzeniu wspotpracy z SCOP, Uzytkownik zobowiyzany jest
do usuni?cia wszelkich sprz?t6w, dokumentow, korespondencji itp. nalezycych do
niego oraz przekazania oproznionych szafek.
§8
Sprz^t i wyposazenie

Zasady korzystania ze sprz?tu i wyposazenia znajdujycego si? w SCOP:
1. W przypadku udost?pnienia sprz?tu Uzytkownikowi zobowiyzuje si? on do uzywania
tego sprz?tu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidtowej eksploatacji.
2. Uzytkownik moze korzystac ze sprz?tu zarowno w pomieszczeniach SCOP jak
i poza tymi pomieszczeniami - w celu realizacji wydarzeh organizowanych na terenie
Miasta Sosnowca.
3. Uzytkownik
nie
ma
prawa
do
samodzielnego
dokonywania
napraw
i modernizacji wypozyczanego sprz?tu oraz wyposazenia pomieszczeh stanowiycych
wtasnosc SCOP.
4. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc materialny za zniszczenia, uszkodzenia lub
utrat? sprz?tu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprz?tu, Uzytkownik
zobowiyzuje si? do niezwiocznego przywrocenia jego stanu do stanu pierwotnego.
5. W przypadku utraty sprz?tu, Uzytkownik zobowiyzuje si? do przywrocenia do
zasobow SCOP sprz?tu identycznego lub rownowaznego z utraconym, po
uzgodnieniu z Udost?pniajycym.
6. Uzytkownik nie jest uprawniony do:
- instalowania nielegalnego oprogramowania,
- odst?powania sprz?tu nieupowaznionym osobom trzecim.
7. Uzytkownik korzystajycy z pomieszczeh SCOP nie jest uprawniony do zmian
ustawieh wyposazenia oraz urzydzeh znajdujycych si? w danym pomieszczeniu. Nie
dopuszcza si? rowniez oklejania ani malowania wyposazenia, urzydzeh oraz scian
w pomieszczeniach.
8. Przej?cie matenalnej odpowiedzialnosci za powierzony sprz?t dokonywane jest na
podstawie druku Zapotrzebowania stanowiycego Zaiycznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu.
§9
Gbowiyzki Uzytkownika

Obowiyzki Uzytkownikow korzystajycych z zasobow SCOP:
1. Uzytkownik zobowiyzany jest eksploatowac zasoby SCOP w sposob niepowodujycy
ich uszkodzenia. Odpowiedzialnosc za szkody powstate w czasie ich eksploatacji
ponoszy osoby, ktore podpisaty Porozumienia, o ktorych mowa w §4 niniejszego
Regulaminu.
2. Uzytkownik korzystajycy z zasobow SCOP nie jest uprawniony do uzyczania innym
osobom lub podmiotom sprz?tu oraz pomieszczeh, udost?pnionych w ramach
podpisanego Porozumienia.
3. Osoby korzystajyce z zasobow SCOP sy zobowiyzane do przestrzegania przepisow
porzydkowych, wtasciwych dia pomieszczeh uzytecznosci publicznej.
4. Uzytkownik korzystajycy z zasobow SCOP na podstawie zawartych Porozumieh,
0 ktorych mowa w §4 niniejszego Regulaminu, jest zobligowany do informowania
o korzystaniu z bezptatnego wsparcia SCOP, w tym do umieszczenia na swoich
matehatach promocyjnych oraz stronie internetowej logotypow SCOP.
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