Pełna nazwa biblioteki
Gmina […]
województwo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
NR …/PRB/2021/ teryt /województwo
(dalej „Umowa”)

Zawarta w dniu …. 2021 r. w Warszawie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17,
00-359 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303048, posiadająca numer NIP: 525-242-41-91, zwana
w dalszej części Umowy „FRSI”, którą reprezentuje:
Jacek Królikowski, prezes zarządu
oraz
(Pełna nazwa biblioteki), z siedzibą pod adresem (…), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr (…),
prowadzonego przez (…),posiadająca numer NIP: (…), zwana w dalszej części Umowy „Biblioteką”,
którą reprezentuje: (…), dyrektor instytucji
lub
(Pełna nazwa biblioteki), z siedzibą pod adresem (…),
działająca w strukturze podmiotu o nazwie:
(Pełna nazwa instytucji połączonej) z siedzibą pod adresem (…),wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury nr (…), prowadzonego przez (…),posiadająca numer NIP: (…), zwana w dalszej części Umowy
„Biblioteką”,
którą reprezentuje:
(…), dyrektor instytucji połączonej

nazwane wspólnie „Stronami”, zawarły Umowę o następującej treści:

Preambuła
Mając na względzie, że:
1. Przedmiot Umowy finansowany jest w ramach 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek realizowanej
w latach 2021-2022, finansowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w ramach
umowy B226/2020/PLN zawartej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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2. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli
lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają
swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju
Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach
partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
3. 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek, zwana w dalszej części umowy ”Programem”, jest
prowadzona przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem Programu jest
wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych
w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich i w tych gminach miejskich, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 tys. Wsparcie w ramach Programu będzie obejmowało zarówno
rozwój instytucjonalny bibliotek, jak i opracowanie nowej oferty usług odpowiadających na
aktualne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem usług, które mogą być
dostarczane online.
4. FRSI może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji Programu.
5. Gmina / Miasto jest organem prowadzącym Bibliotekę w sposób zapewniający mieszkańcom
dogodny dostęp do usług bibliotecznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1479 ).
6. Biblioteka została zakwalifikowana do Programu na podstawie wniosku o numerze …/2021/teryt
(zwanym dalej „Wnioskiem”). Udział Biblioteki jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej
rekrutacji.
7. Rolą Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Strony postanowiły co następuje:

§1. Definicje
Strony przyjmują następujące znaczenie pojęć:
1. Biblioteka – publiczna (ogólnodostępna) biblioteka gminna z gminy wiejskiej lub gminy miejskowiejskiej lub z gminy miejskiej do 50 tys. mieszkańców, wraz z filiami, samodzielna lub połączona z
inną instytucją, lub instytucja, która ją prowadzi, będąca Stroną Umowy.
2. Wniosek – zbiór danych dotyczących Biblioteki wraz z opisem merytorycznej działalności
prowadzonej przez kandydata do Programu i zobowiązaniami Uczestnika Programu związanymi z
uczestnictwem w Programie, na podstawie których FRSI dokonała oceny w procesie naboru do
Programu oraz sporządziła niniejszą Umowę.
3. Plan Rozwoju Biblioteki – plan pracy i rozwoju biblioteki uczestniczącej w Programie
przygotowany podczas jej uczestnictwa w Programie.
4. Sprzęt – komputer, tablet i kamera internetowa (wraz z oprogramowaniem) przekazane
Bibliotekom w ramach Programu przez FRSI lub inny wskazany przez nią podmiot.
5. Wirtualny Segregator – platforma internetowa znajdująca się na stronie internetowej
www.prb.biblioteki.org, której celem jest umożliwienie FRSI zarządzania i komunikowania się z
Biblioteką. Każdy z Uczestników Programu posiada własny Wirtualny Segregator zabezpieczony
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hasłem. W Wirtualnym Segregatorze gromadzone są informacje zamieszczone przez Uczestnika
Programu oraz przez FRSI. Treści zgromadzone w Wirtualnym Segregatorze dostępne są dla
Administratora (FRSI) oraz osób przez niego uprawnionych. Do tego, aby korzystać z Wirtualnego
Segregatora i jego zasobów, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu lub
innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, w tym w szczególności
przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail. Każdy użytkownik powinien
stosować się do wytycznych i zasad wskazanych przez Administratora, a wszelkie działania
podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są
na jego wyłączną odpowiedzialność.
6. Uczestnik Programu – każda Biblioteka, która przesłała do FRSI dwa egzemplarze kompletnej i
podpisanej w terminie określonym w Regulaminie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Zespół Biblioteki – trzy osoby wskazane przez Bibliotekę będącą Uczestnikiem Programu, które
będą uczestniczyć w szkoleniach i aktywnościach realizowanych w ramach Programu – Zespół
składa się z:
a. przedstawiciela/ki kadry zarządzającej Biblioteką,
b. osoby pracującej z użytkownikami Biblioteki,
c. osoby pracującej w filii Biblioteki (jeśli Biblioteka taką posiada).
W przypadku, gdy liczba pracowników Biblioteki liczy mniej niż 3 osoby, Biblioteka może zaprosić
do udziału w Zespole Biblioteki dowolnie wybraną przez siebie osobę na stałe współpracującą z
Biblioteką (może to być ktoś z lokalnej społeczności, pracownik Urzędu Gminy lub innej gminnej
instytucji). Jednak przez cały czas trwania Programu powinna być to ta sama osoba.

§2. Przedmiot i warunki Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie uczestnictwa Biblioteki w
4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w gminie gmina.
2. Program, w ramach Umowy, będzie realizowany przez (Pełna nazwa instytucji realizującej
projekt) z siedzibą pod adresem (…). W skład Zespołu Biblioteki biorącego udział w Programie
wchodzą:
a. (Imię i nazwisko osoby I), (tel.: …, adres mailowy),
b. (Imię i nazwisko osoby II), (tel.: …, adres mailowy),
c. (Imię i nazwisko osoby III), (tel.: …, adres mailowy).
3. Osoby wskazane przez Bibliotekę do realizacji Umowy mogą zostać zmienione wyłącznie na
wniosek Biblioteki przesłany mailem i po akceptacji FRSI.

§3. Oświadczenia i zobowiązania FRSI
1. W związku ze złożeniem Wniosku i na mocy Umowy FRSI przyjmuje Bibliotekę do Programu.
2. Do zobowiązań FRSI, należy:
a. dostarczenie na koszt FRSI oraz przekazanie na własność
Biblioteki Sprzętu opisanego w Protokole odbioru i przekazania

SPRZĘT
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Sprzętu w darze (Załącznik nr 3) do głównej siedziby Biblioteki
wskazanej we Wniosku;
b. przeprowadzenie szkoleń dla Zespołu Biblioteki według zasad
określonych w Regulaminie Programu, w tym:


warsztatów planowania rozwoju biblioteki,



szkoleń specjalistycznych służących rozwojowi
instytucjonalnemu Bibliotek, jak i opracowaniu nowej oferty
usług odpowiadających na aktualne potrzeby mieszkańców,
ze szczególnym uwzględnieniem usług, które mogą być
dostarczane online;

SZKOLENIA
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c. przeprowadzenia warsztatu dla osób reprezentujących kadrę
zarządzającą Biblioteki nt. przywództwa i podstaw zarządzania
zespołem;
d. umożliwienie udziału w kursie online pt. „Docenić bibliotekę”
dla przedstawiciela kadry zarządzającej Biblioteką dotyczącym
przywództwa, rzecznictwa i podstaw zarządzania zespołem;
e. umożliwienie udziału w kursie online pt. „Jak przygotować i z
sukcesem realizować projekt” dla pracowników Biblioteki
dotyczącym zarządzania projektami;
f.

wsparcie w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy, w kontekście
funkcjonowania Biblioteki;

KONSULTACJE
EKSPERCKIE

g. wspieranie Zespołu Biblioteki w zakresie opracowywania Planu
Rozwoju Biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie
Programu;
h. zorganizowanie w 2022 r. regionalnych spotkań sieciujących dla
Bibliotek uczestniczących w Programie;
i.

umożliwienie Zespołom Bibliotek wzięcia udziału w
zorganizowanym raz w roku ogólnopolskim Kongresie
Bibliotek;

j.

udostępnienie zasobów FRSI (kursów online, publikacji,
scenariuszy itp.) służących rozwojowi instytucji i jej
pracowników;

SIECIOWANIE

ZASOBY

k. przedstawienie Bibliotece rozwiązań do wykorzystania
związanych z estetycznym i trwałym oznaczeniem biblioteki
głównej i wszystkich jej filii w przestrzeni gminy;
l.

zapewnienie dostępu do Wirtualnego Segregatora - platformy
dedykowanej uczestnikom Programu i udostępnianie za jego
pośrednictwem dodatkowych materiałów edukacyjnych;

m. zapewnienie pomocy i wsparcia ze strony zespołu realizującego
Program w zakresie spraw związanych z uczestnictwem w
Programie;

WSPARCIE

n. umożliwienie Bibliotekom korzystania z dodatkowych form
wsparcia w ramach Programu prowadzonych przez FRSI lub
wskazane przez nią podmioty.

§4 Zobowiązania Biblioteki
1.
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Biblioteka zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
a. rekrutacji Zespołu Biblioteki składającego się z
przedstawiciela/ki kadry zarządzającej Biblioteką, osoby
pracującej z użytkownikami Biblioteki i osoby pracującej w filii
Biblioteki (jeśli Biblioteka taką posiada).

REKRUTACJA

W przypadku bibliotek które zatrudniają mniej niż 3 osoby,
biblioteka ma możliwość wyznaczenia osoby związanej z
Biblioteką (np. pracownik Gminnego Zespołu Oświaty,
wolontariusz) i zapewnienie jej udziału w spotkaniach
warsztatowych z zakresu planowania rozwoju biblioteki oraz
zapewnienia jej możliwości udziału w szkoleniach, przy czym
powinna to być zawsze ta sama osoba. Wybór osoby spoza
Biblioteki powinien być uzgodniony z FRSI.
Deklaracje uczestnictwa osób wchodzących w skład Zespołu
Biblioteki wygenerowane w oparciu o dane przekazane we
Wniosku Biblioteki zostaną dołączone do Umowy (Załącznik nr
2).
b. odbioru, przyjęcia i zabezpieczenia Sprzętu dostarczonego w
ramach Programu, jak również wprowadzenia Sprzętu do
rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych oraz
późniejszego jego należytego przechowywania i sprawowania
nad nim pieczy, w tym utrzymywania w dobrym stanie
technicznym, pozwalającym na jego wykorzystywanie w celu
realizacji założeń Programu.
Wzór Protokołu odbioru i przekazania Sprzętu w darze stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy;
c. zapewnienia, że otrzymany przez Bibliotekę Sprzęt będzie
wykorzystywany w okresie trwania Programu wyłącznie przez
Bibliotekę i w pierwszej kolejności w celu uczestnictwa w
Programie;
d. objęcie ubezpieczeniem i ochroną antywirusową przekazanego
Sprzętu komputerowego oraz ponoszenie wszelkich kosztów
związanych z jego eksploatacją (np. kosztu połączenia
internetowego) i naprawami (nieobjętymi gwarancją), na czas
realizacji Programu i po jego zakończeniu;
e. w razie utraty Sprzętu, zapewnienia nowego Sprzętu o
parametrach nie gorszych od parametrów Sprzętu otrzymanego
od FRSI w celu umożliwienia uczestnictwo Biblioteki w Programie

SPRZĘT

oraz powiadomienia FRSI o utracie Sprzętu wraz ze wskazaniem
modelu i numeru seryjnego;
f.

w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Biblioteki powiadomienia o tym fakcie FRSI i przekazania Sprzętu do FRSI;

g. umożliwienia pełnego i aktywnego uczestnictwa bibliotekarzy
wchodzących w skład Zespołu Biblioteki w szkoleniach,
wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez FRSI:


w formie zdalnej tj. za pomocą Sprzętu podłączonego do
Internetu umożliwiającego łączenie przez platformy
komunikacyjne typu Zoom, Microsoft Teams czy Google
Meet, z użyciem kamery i mikrofonu oraz w odizolowanej
przestrzeni (tj. bez kontaktu z użytkownikami Biblioteki)
pozwalającej na swobodne korzystanie z kamery i
mikrofonu,



w formie stacjonarnej – w takim przypadku Biblioteka
zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży do i z miejsca
szkolenia stacjonarnego wszystkim osobom wchodzącym w
skład Zespołu Biblioteki (dotyczy wszystkich szkoleń
organizowanych dla nich przez FRSI – wykaz szkoleń
znajduje się w Regulaminie Programu stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy);

SZKOLENIA

h. umożliwienia udziału osobom reprezentującym kadrę
zarządzającą Biblioteki w kursie online nt. rzecznictwa, a
pracownikom Biblioteki wchodzącym w skład Zespołu Biblioteki
w kursie online nt. zarządzania projektami;
i.

stworzenia Planu Rozwoju Biblioteki i umieszczenia go w
Wirtualnym Segregatorze;

j.

udziału osoby reprezentującej kadrę zarządzającą Biblioteki w
warsztacie nt. przywództwa i podstaw zarządzania zespołem;

k. udziału w konsultacjach i dyskusjach online z trenerami oraz
gotowość do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami
Programu m.in. poprzez aktywne wykorzystywanie narzędzi
internetowych przeznaczonych w Programie do konsultacji;
utrzymywanie kontaktu z trenerami przez cały czas trwania
Programu tj. do 31.12.2022 r.
l.

włączania wszystkich pracowników Biblioteki w planowanie
rozwoju biblioteki np. poprzez regularne spotkania z Zespołem
Biblioteki biorącym udział w szkoleniach w ramach Programu;

m. po ukończeniu kursu online z rzecznictwa (przedstawiciel/ka
kadry zarządzającej) oraz kursu nt. zarządzania projektami
(członkinie/ członkowie Zespołu Biblioteki) przeprowadzenia
szkoleń z tego zakresu dla pozostałych pracowników Biblioteki
lub zachęcenia ich do samodzielnego zrealizowania ww. kursów;

KONSULTACJE
EKSPERCKIE

WSPÓŁPRACA W
BIBLIOTECE
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n. zaplanowania i przeprowadzenia w ciągu pół roku od
zakończenia szkoleń specjalistycznych co najmniej dwóch
nowych form działania dla mieszkańców, wynikających z
przeprowadzonej w trakcie szkolenia diagnozy (działania te
powinny być zapisane w Planie Rozwoju Biblioteki i
wykorzystywać wsparcie udzielone w trakcie tzw. wsparcia
specjalistycznego);

DZIAŁANIA DLA
MIESZKAŃCÓW
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o. umieszczania na portalu labib.pl artykułów/scenariuszy oraz
zdjęć z realizacji działań dla mieszkańców, które mogą być
wykorzystane do promocji Programu. Każda Biblioteka umieści
na portalu minimum 2 takie materiały promocyjne. FRSI
zobowiązuje Bibliotekę, aby dokumentacja fotograficzna została
wykonana z poszanowaniem praw do wizerunku osób na nich
utrwalonych.
p. w miarę możliwości zapewnienia otwarcia wszystkich placówek
Biblioteki w godzinach umożliwiających korzystanie z niej
osobom pracującym, np. po godz. 16.00 w określone dni lub w
sobotę;
q. uczestniczenia Zespołu Biblioteki w regionalnych spotkaniach
sieciujących;
r.

SIECIOWANIE

przeprowadzenia co najmniej jednego spotkania stacjonarnego
lub online dla innych bibliotek publicznych z terenu powiatu,
którego celem będzie podzielenie się doświadczeniami z udziału
w Programie oraz podjęcie próby zainicjowania stałych spotkań
wokół problemów rozwojowych bibliotek / wpisanie się w
istniejącą już formę wymiany wiedzy (np. regularne spotkania
organizowane przez bibliotekę powiatową);

s. zarejestrowania się przez co najmniej Zespół Biblioteki na
portalu labib.pl, korzystanie z jego zasobów oraz aktywne
dzielenie się doświadczeniami za jego pośrednictwem;
t.

podjęcia przez osobom reprezentującym kadrę zarządzającą
Biblioteki próby dołączenia do najbliższej grupy dyrektorskiej
(Grupa InicJaTyWy) lub powołania własnej grupy;

u. udziału w dodatkowych formach sieciowania bibliotek i
bibliotekarzy z danego województwa/powiatu, o ile zostaną one
zaoferowane przez właściwą Wojewódzką Bibliotekę Publiczną;
v. współpracy z FRSI lub podmiotem przez nią wskazanym przy
działaniach monitorujących udział Biblioteki w realizacji
Programu, a także m.in.: wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
sprawozdań oraz umożliwienia monitoringu sposobu korzystania
ze Sprzętu, przy czym informacja na temat monitoringu musi
zostać przedstawiona osobom korzystającym ze Sprzętu w
sposób umożliwiający zapoznanie się z nią;

MONITORING
I EWALUACJA

w. komunikowania, w szczególności z wykorzystaniem kanałów
informacyjnych online Biblioteki (strona www, fanpage w
serwisie Facebook) o udziale biblioteki w Programie, podjętych i
planowanych działaniach itp. (w przypadku braku odpowiednich
kanałów - stworzenie min. jednego z ww. wymienionych);

KOMUNIKACJA

x. stałego informowania o ofercie Biblioteki poprzez m.in.:
estetyczne i trwałe oznaczenie Biblioteki w przestrzeni gminy;
y. zaprezentowania Planu Rozwoju Biblioteki powstałego w
wyniku udziału w szkoleniach w ramach Programu lokalnym
władzom samorządowym (np. wydziałowi urzędu mającemu w
zakresie kompetencji kulturę, odpowiedniej komisji rady,
wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi) oraz mieszkańcom.

§5. Procedura odbioru Sprzętu
1. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru i przekazania Sprzętu w darze ze strony
Biblioteki jest Pan/Pani:
[imię i nazwisko dyrektora instytucji]
[nr tel.: …, adres mailowy:…]
2. FRSI lub podmiot przez nią wskazany poinformuje Biblioteką w korespondencji mailowej o
terminie dostawy, z zachowaniem stosownego wyprzedzenia.
3. Osoba wskazana w §6 ust. 1 lub osoba przez nią upoważniona (wzór upoważnienia stanowi
Załącznik nr 4) potwierdzi dostawcy odbiór Sprzętu przez podpisanie Protokołu odbioru i
przekazania w darze w 3 egzemplarzach (wzór stanowi Załącznik nr 3).
4. W celu wykluczenia albo stwierdzenia obecności wad lub usterek fabrycznych Biblioteka
zobowiązuje się do wykonania w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia Sprzętu, jego odbioru
technicznego, instalacji i konfiguracji.
5. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego Sprzętu, jego instalacji i konfiguracji stwierdzone zostaną
braki w dostawie lub inne nieprawidłowości wynikające z przyczyn lezących po stronie FRSI lub
podmiotu realizującego w imieniu FRSI dostawę, należy je niezwłocznie zgłosić na adres wskazany
w §9 ust. 7. Wszelkie nieprawidłowości zostaną usunięte w terminach wzajemnie uzgodnionych.
6. W przypadku gdy w trakcie odbioru technicznego Sprzętu, jego instalacji i konfiguracji
stwierdzone zostaną usterki lub wady fabryczne, należy je zgłosić zgodnie z procedurą usługi
gwarancyjnej wskazanej w Protokole odbioru i przekazania Sprzętu w darze.
7. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru i przekazania Sprzętu FRSI przenosi własność Sprzętu na
Bibliotekę.
8. Jeden egzemplarz Protokołu zostanie przesłany Bibliotece niezwłocznie po podpisaniu przez FRSI.
9. Szczegółowe informacje związane z procedurą odbioru, instalacji i konfiguracji Sprzętu znajdą się
w poradniku mówiącym o tym, jak prawidłowo odebrać Sprzęt od dostawcy. Poradnik dostępny
będzie w Wirtualnym Segregatorze na stronie www.prb.biblioteki.org.
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§6. Czas trwania Umowy i zasady jej rozwiązywania
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od chwili jej podpisania przez Strony do
dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. FRSI jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy
Biblioteka naruszy postanowienia Umowy. W każdym przypadku FRSI powinna poinformować o
zamiarze wypowiedzenia z przyczyn określonych powyżej, wyznaczając Bibliotece dodatkowy 14
(czternaście) -dniowy termin na zaprzestanie naruszeń. W przypadku, gdy po upływie
dodatkowego terminu nadal będą miały miejsce naruszenia Umowy, FRSI może wykluczyć
Bibliotekę z Programu wraz z żądaniem od Biblioteki zwrotu przekazanego Sprzętu albo zapłaty
ekwiwalentu pieniężnego za Sprzęt (na podstawie wartości wykazanej w Protokole odbioru i
przekazania Sprzętu w darze) oraz zwrotu kosztów związanych z dostawą sprzętu do Biblioteki.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy jest jednoznaczne z wykluczeniem z Programu ze
skutkiem natychmiastowym.
3. Biblioteka jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) -miesięcznego
okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od nich w postaci
działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją w szczególności powódź, wojnę, strajki,
pożar, akty wandalizmu. W takim przypadku, FRSI może żądać zwrotu przekazanego Sprzętu albo
zapłaty ekwiwalentu pieniężnego za Sprzęt.
4. Każdorazowo oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
5. Pomimo wygaśnięcia Umowy wobec upływu czasu, na jaki została zawarta, Biblioteka powinna
dążyć do kontynuacji realizacji założeń Programu.

§7. Działania promocyjne
1. W przypadku podejmowania przez Bibliotekę działań promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych bądź przygotowania materiałów (np. tablice informacyjne, bannery, publikacje,
prezentacje multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.), należy przestrzegać zasad
zawartych w dokumencie „Prowadzenie działań promocyjnych w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek” udostępnionym na stronie www.prb.biblioteki.org, a także nie naruszyć przy tych
czynnościach praw osób trzecich, ani też nie uchybić zasadom ochrony wizerunku.
2. W związku z realizacją Umowy FRSI wyraża zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę nazwy i logo
Programu zgodnie z zasadami określonymi w „Księdze znaku Programu Rozwoju Bibliotek”
dostępnym na stronie www.prb.biblioteki.org.
3. FRSI może oznakować Sprzęt, materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe oraz inne
produkty powstałe podczas realizacji Programu - logotypami instytucji i/lub partnerów
biznesowych FRSI. FRSI każdorazowo poinformuje Bibliotekę o zasadach prawidłowego
oznakowania (za pośrednictwem Wirtualnego Segregatora dostępnego za pomocą strony
www.prb.biblioteki.org.

§8. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do pełnej współpracy, a w szczególności do udostępnienia informacji
niezbędnych do właściwego wykonania Umowy, z wyjątkiem tych informacji, które objęte są
tajemnicą.
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2. Jakiekolwiek zmiany Umowy bądź któregokolwiek z jej Załączników wymagają dla swojej
ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wyniknąć na gruncie
Strona | 10
obowiązywania Umowy w sposób ugodowy a w przypadku braku możliwości ich rozstrzygnięcia w
ten sposób Strony poddadzą rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby
FRSI.
5. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o
bibliotekach.
6. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktu w ramach realizacji Umowy:
Ze strony FRSI:
Martyna Woropińska (tel. 502 333 734, mail: 4prb@frsi.org.pl)
Elżbieta Jankowska (tel. 722 003 352, mail: 4prb@frsi.org.pl)
Ze strony Biblioteki:
(Imię i nazwisko osoby I), (tel.: …, adres mailowy) – stanowisko
(Imię i nazwisko osoby II), (tel.: …, adres mailowy) – stanowisko
(Imię i nazwisko osoby III), (tel.: …, adres mailowy) – stanowisko
7. Zmiana przez jedną ze Stron osób wskazanych powyżej bądź danych dotyczących tychże osób (jak
również danych objętych §6 ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ust. 3, przy czym
Strona powinna zawiadomić pozostałe Strony o tym fakcie, przesyłając na adresy e-mail
pozostałych Stron stosowne zawiadomienie. Zmiana wywołuje skutki dla każdej ze Stron z chwilą
potwierdzenia doręczenia zawiadomienia.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego

Pełna nazwa Biblioteki

Jacek Królikowski
prezes zarządu

imię i nazwisko dyr. instytucji połączonej,
stanowisko

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)

Lub

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego

Pełna nazwa instytucji połączonej

Jacek Królikowski
prezes zarządu

imię i nazwisko dyr. instytucji połączonej,
stanowisko

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)

imię i nazwisko kierownika biblioteki
stanowisko
(podpis i pieczęć)

Załączniki:
1. Regulamin 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek
2. Wzór deklaracji uczestnictwa osób wchodzących w skład Zespołu Biblioteki
3. Wzór Protokołu odbioru i przekazania Sprzętu
4. Wzór upoważnienia do odbioru Sprzętu
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Załącznik nr 1 do Umowy
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REGULAMIN 4. RUNDY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do publicznych (ogólnodostępnych) bibliotek
gminnych ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z tych gmin
miejskich, które liczą do 50 tys. mieszkańców, które zostały przyjęte do Programu na podstawie
Wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej www.prb.biblioteki.org. W Programie
uczestniczyć mogą biblioteki publiczne (ogólnodostępne) niezależnie od swojej formy
organizacyjnej, w tym posiadające i nieposiadające statusu instytucji kultury, samodzielne lub
połączone z inną instytucją. W Programie mogą wziąć udział biblioteki, które uczestniczyły w
poprzednich rundach Programu na prawach bibliotek partnerskich. Z jednej gminy może wziąć
udział w Programie tylko jedna biblioteka.
2. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany wyłącznie do polskich
instytucji.
3. Uczestnikiem Programu jest każda biblioteka gminna, która przesłała do FRSI kompletną i
podpisaną Umowę uczestnictwa w Programie w dwóch egzemplarzach w terminie określonym
zgodnie z informacjami podanymi na stronie prb.biblioteki.org.
4. Biorąc udział w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz
wzorem umowy uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami i wyraża zgodę na ich
postanowienia.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu pod adresem:
prb.biblioteki.org.
6. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
7. Uczestnik Programu nie może przenieść całości ani części praw wynikających z uczestnictwa w
niniejszym Programie na osobę trzecią.
8. Ostatecznie o udziale bądź odmowie udziału w Programie biblioteki decyduje FRSI. Decyzje FRSI są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§2. Rekrutacja do Programu
1. Rekrutacja do Programu odbywa się za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem
prb.biblioteki.org.
2. Harmonogram rekrutacji opisany jest na stronie Programu (prb.biblioteki.org), w części
„Rekrutacja”.

3. Uczestnicy Programu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu o wskazane w
Regulaminie kryteria. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmów telefonicznych (lub
za pomocą komunikatora internetowego) z kandydatami na etapie rekrutacji.
4. Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
a. gotowość Biblioteki do wzięcia udziału w programie rozwojowym rozumiana jako
świadomość misji instytucji i wyzwań przed nią stojących,
b. gotowość osób pracujących w Bibliotece do udziału w Programie związana z aktywnym
uczestnictwem z szkoleniach, spotkaniach sieciujących, wymianą wiedzy i współpracą w
zespole Biblioteki,
c. wizja zmiany Biblioteki i motywacja do przeprowadzenia zmiany,
d. zgodność oczekiwań Biblioteki z możliwościami Programu.
5. Każda biblioteka może wysłać jeden poprawnie wypełniony formularz.
6. Do Programu zostanie przyjętych około 75 bibliotek wybranych przez Komisję rekrutacyjną.
7. Komisję rekrutacyjną powołuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

§3. Informacje dotyczące Sprzętu, oprogramowania, serwisu
1. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy FRSI przyjmie wybranych przez siebie
uczestników do Programu oraz zapewni w ramach jego realizacji Sprzęt na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
2. Zestaw Sprzętu będzie się składał z laptopa, tabletu i kamery internetowej. FRSI może przekazać
Bibliotece dodatkowy Sprzęt.
3. Dokumentacja dostarczana wraz z poszczególnymi zestawami:
a. dokumenty licencyjne,
b. karty gwarancyjne,
c. dane umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonego do placówek
bibliotecznych Sprzętu i oprogramowania,
d. wykazy wszystkich dostarczonych produktów zawierające co najmniej następujące dane:
nazwa, liczba i rodzaj Sprzętu.
4. Sprzęt dostarczony przez FRSI lub podmiot przez nią wskazany objęty będzie minimum 2-letnią
gwarancją. Szczegóły gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej/oświadczeniu gwaranta.

§4. Informacje dotyczące szkoleń, konsultacji, spotkań i wydarzeń
1. W ramach realizacji Programu, FRSI lub podmiot przez nią wskazany, przeprowadzać będzie
następujące szkolenia, konsultacje i spotkania obligatoryjne dla Uczestników:

Strona | 13

BIBLIOTEKA GMINNA

TERMIN

Kto bierze udział Zespół Biblioteki - uczestnicy szkoleń realizowanych w
ramach Programu: są to pracownicy merytoryczni
w szkoleniu?
Biblioteki i jej filii – dyrektor oraz 2 pracowników
merytorycznych, w tym pracownik filii (jeśli biblioteka
posiada filie). W przypadku, gdy zespół biblioteki liczy
mniej niż 3 osoby, biblioteka może zaprosić do udziału
Rodzaj
w szkoleniu osobę współpracującą z Biblioteką.
szkolenia/
W ramach Programu przewidziane są aktywności dla
konsultacji/
pracowników Bibliotek, którzy nie są częścią Zespołu
spotkań
Biblioteki.
spotkanie
otwierające

1-dniowe spotkanie online
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czerwiec 2021 r.

Dyrektor + 2 pracowników biblioteki, w tym pracownik
filii (Zespół Biblioteki)

wsparcie w
zakresie
prowadzenia
diagnozy lokalnej

3 godziny konsultacji online

warsztat
planowania
rozwoju
biblioteki

3 x 2 dni szkolenia stacjonarnego (lub odpowiadająca
liczba godzin szkolenia online)
Dyrektor + 2 pracowników biblioteki, w tym pracownik
filii (Zespół Biblioteki)

jesień 2021 r.

3 godziny konsultacji online

zima

konsultacje dot.
planu rozwoju
biblioteki
warsztat nt.
przywództwa i
podstaw
zarządzania
zespołem
szkolenia
specjalistyczne
dot. rozwoju
instytucjonalnego
i rozwoju
zawodowego
spotkania
sieciujące

jesień 2021 r.

Dyrektor + 2 pracowników biblioteki, w tym pracownik
filii (Zespół Biblioteki), a także inni pracownicy
Biblioteki

- wiosna 2022 r.

- wiosna 2022 r.
Dyrektor + 2 pracowników biblioteki, w tym pracownik
filii (Zespół Biblioteki)
3-dniowy warsztat stacjonarny (lub odpowiadająca
liczba godzin szkolenia online)

wiosna 2022 r.

Dyrektor
1 dwudniowe szkolenia stacjonarne (lub
odpowiadająca liczba godzin szkolenia online) i 2
szkolenia online (32 godziny szkoleń na osobę)

wiosna
- jesień 2022 r.

3 osoby pracujące w Bibliotece (Zespół Biblioteki i/lub
inne osoby pracujące w Bibliotece)
1-dniowe spotkania stacjonarne (lub odpowiadająca
liczba godzin spotkania online)
Dyrektor + 2 pracowników biblioteki, w tym pracownik
filii

jesień 2022 r.

2. Biblioteka zapewnia, że otrzymany Sprzęt będzie wykorzystywany w okresie trwania Programu
wyłącznie przez Bibliotekę i w pierwszej kolejności w celu uczestnictwa w Programie (w
szkoleniach online).
3. Uczestnicy szkoleń i spotkań online realizowanych w ramach Programu zobowiązani są do
aktywnego uczestnictwa co wiąże się z korzystaniem ze Sprzętu podłączonego do Internetu
umożliwiającego łączenie przez platformy komunikacyjne typu Zoom, Microsoft Teams czy Google Strona | 15
Meet, z użyciem kamery i mikrofonu oraz w odizolowanej przestrzeni (tj. bez kontaktu z
użytkownikami Biblioteki) pozwalającej na swobodne korzystanie z kamery i mikrofonu.
4. FRSI lub podmiot przez nią wskazany pokryje koszty noclegu i wyżywienia osób uczestniczących w
poszczególnych szkoleniach stacjonarnych, w przypadku ich realizacji w tej formule.
5. Biblioteka pokryje koszty dojazdu na szkolenia i spotkania stacjonarne wszystkich osób w nich
uczestniczących (Zespół Biblioteki).
6. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych, przygotowaniu Planu Rozwoju Biblioteki i spełnieniu
warunków określonych przez FRSI w trakcie tych szkoleń, Biblioteka zobowiązuje się do
zaplanowania i przeprowadzenia w ciągu pół roku od zakończenia szkoleń specjalistycznych co
najmniej dwóch form działania dla mieszkańców gminy.

§5. Postanowienia końcowe
1. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z uczestnikami
wynikające z przyczyn niezależnych od niej.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w
Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając
je do wiadomości Uczestników Programu przez umieszczenie na stronie internetowej Programu www.prb.biblioteki.org

Załącznik nr 2 do Umowy

[WZÓR] DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZESPOLE BIBLIOTEKI
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Imię i nazwisko: […]
Stanowisko/funkcja: […]
Pełna nazwa Biblioteki: […]
Adres mailowy: […]
Nr. telefonu: […]

W związku z przystąpieniem Biblioteki do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek (dalej „Program”)
oświadczam, że:
1. deklaruję udział w Programie, w tym:
a. aktywne uczestnictwo w szkoleniach oraz spotkaniach online (tj. z włączoną kamerą i
mikrofonem) i stacjonarnych;
b. współtworzenie Planu Rozwoju Biblioteki i realizację zapisanych w nim nowych działań
dla mieszkańców gminy;
c. dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń z pracownikami biblioteki nie
uczestniczącymi w Programie oraz z bibliotekarkami i bibliotekarzami z powiatu;
d. udział w spotkaniach sieciujących i innych formach sieciowania zaproponowanych przez
FRSI;
e. korzystanie z zasobów portalu labib.pl oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami
zawodowymi
za jego pośrednictwem;
2. wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na
potrzeby promocji i informacji o Programie i jego kolejnych rundach na portalach
społecznościowych oraz na stronach www FRSI, PRB oraz na stronach grantodawcy
Programu;
3. zapoznałam/ zapoznałem się z Regulamin Programu Rozwoju Bibliotek oraz wzorem umowy
uczestnictwa biblioteki w Programie;
4. zapoznałam/ zapoznałem się z poniższym obowiązkiem informacyjnym:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane

przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w tym
jej ewaluacją. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. Podanie danych jest obowiązkowe celem wzięcia udziału w Programie
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny FRSI (art. 6 ust. 1 lit f
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RODO). Dane będą przetwarzane przez czas trwania Programu i 12 miesięcy po jego zakończeniu.
Dane mogą być udostępnione grantobiorcy Programu, podwykonawcom FRSI, partnerom Programu i
podmiotowi realizującemu działania ewaluacyjne. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

…………………………………………..
podpis uczestnika Programu

Załącznik nr 3 do Umowy

[WZÓR] PROTOKÓŁ ODBIORU I PRZEKAZANIA SPRZĘTU W DARZE
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Dnia ......................................
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359 Warszawa, ul.
Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000303048, reprezentowana przez Jacka Królikowskiego – Prezesa Zarządu, zwana
dalej „FRSI”
w związku z realizacją umowy NR …/PRB/2021/teryt/województwo przekazuje w darze, za
pośrednictwem ……………………… (nazwa dostawcy), Sprzęt w ramach 4. rundy Programu Rozwoju
Bibliotek realizowanej w latach 2021-2022 finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach umowy dotacji nr B226/2020/PLN, zgodnie z wykazem i specyfikacją podanymi
poniżej o łącznej wartości netto: …………………. (słownie: ……………….) PLN, brutto: ………………….
(słownie: ……………….) PLN.

[pełna nazwa biblioteki]
[ulica, numer]
[kod pocztowy, miejscowość]

którą reprezentuje:
………………………………………………
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do przyjęcia Sprzętu), zwanej dalej „Biblioteką”.
Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez Bibliotekę w celu uczestnictwa w 4. rundzie
Programu Rozwoju Bibliotek.
Wykaz i specyfikacja dostarczonego Sprzętu:
Nazwa i model
urządzenia
1.

Laptop
marka/model

2.

Tablet marka/model

3.

Kamera internetowa
marka/model

Rok
produkcji

Numer seryjny

Wartość PLN
netto

Wartość PLN
brutto

Dodatkowe informacje o dostarczonym Sprzęcie (w tym informacje o gwarancji i ubezpieczeniu –
sposób realizacji, daty rozpoczęcia i zakończenia, dane teleadresowe podmiotów świadczących ww.
usługi):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... Strona | 19
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Potwierdzenie wykonania usługi dostawy Sprzętu:
Biblioteka przyjmująca Sprzęt i potwierdza jego dostarczenie zgodnie z liczbą i parametrami
wymienionymi powyżej.

TAK

NIE

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
FRSI:

Biblioteka

........................................................

........................................................

(pieczątka, czytelny podpis)

(pieczątka, czytelny podpis)

●

Dostawca:

........................................................
(pieczątka, czytelny podpis)

Niniejszy protokół należy wydrukować w 3 (trzech) egzemplarzach.
UWAGA: Jeden egzemplarz Protokołu zostanie niezwłocznie przesłany pocztą Bibliotece przyjmującej
Sprzęt.

Załącznik nr 4 do Umowy

[WZÓR] UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRZĘTU

Dnia ......................................

Działając w imieniu [pełna nazwa biblioteki] upoważniam:
Panią/Pana ……………………………………….………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej),
legitymującą/ego się dowodem osobistym seria …….. nr …………………………, nr PESEL ……………………..,
zam. w ………………………………………………………………………………………………. (kod pocztowy i miejscowość),
przy ul. ………………………………………………………………………………………….…... (dokładny adres)
do przyjęcia Sprzętu przekazanego Bibliotece w ramach 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz do
podpisania protokołu odbioru.

[imię i nazwisko osoby reprezentującej
Bibliotekę]

........................................................
(pieczątka, czytelny podpis)
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