UMOWA CZŁONKOWSKA Pokład Makerspace
Zawarta w dniu …………... w Łodzi pomiędzy:
CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź
NIP:728283023
Reprezentowana przez
………………………………..,
dalej zwany “Kapitanem”
a
…………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(adres)
…………………………………..
(nr dowodu osobistego)
…………………………………..
(telefon)
…………………………………..
(email)
zwanym/ą dalej “Marynarzem”,
łącznie zwanymi Stronami
o następującej treści:
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§ 1Uwagi ogólne
1. Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, określa zasady korzystania przez Marynarzy
z lokalu położonego przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi, a także pełnego wyposażenia
tych pomieszczeń, w skład których wchodzą narzędzia i urządzenia wyszczególnione
w Spisie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, łącznie zwanych Pokładem”.
2. Każda osoba nie będąca "Kapitanem"/"Marynarzem" nazywana jest dalej "Gościem"
3. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. oświadcza, że uzyskała zgodę właściciela na
podnajem lokalu wchodzącego w skład Pokładu w zakresie wynikającym
z przedmiotu Umowy.
4. Pokład obejmuje miejsca magazynowe oraz stanowiska pracy przeznaczone dla
Marynarzy.
5. Marynarz ma możliwość promocji swojej działalności na stronie http://pokladldz.pl
w formie portfolio i/lub produktów w sklepie internetowym.

§ 2 Dostęp i bezpieczeństwo
1. Dostęp do Pokładu Marynarz uzyskuje po opłaceniu CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o.
ustalonego członkostwa za dany miesiąc, również wstecz od 1-go dnia obecnego
miesiąca.
2. Pokład jest otwarty 24h/dobę dla osób posiadających członkostwo. Każdy Marynarz
po uzyskaniu członkostwa jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za własny komplet
kluczy. Marynarz uzyskuje indywidualny kod do alarmu oraz dostęp do podglądu z
systemu monitoringu.
3. Przy rozwiązaniu umowy Marynarz zobowiązany jest do zwrotu swojego kompletu
kluczy w ciągu 2 dni od daty rozwiązania.
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§ 3 Korzystanie z przestrzeni
1. Marynarze otrzymają wskazane przez CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o., zlokalizowane
na Pokładzie miejsce magazynowe na okres obowiązywania członkostwa.
2. Marynarz ponosi pełną odpowiedzialność za Gości, których zaprasza na Pokład.
3. Po zakończonej pracy Marynarz ma obowiązek umieścić swoje rzeczy
w miejscu magazynowym i pozostawić porządek przy stanowisku pracy,
z którego korzystał.
4. Każda osoba/gość, nie będąca Marynarzem, przebywająca na terenie Pokładu, będący
pod opieką Marynarza może zostać wyproszona przez Kapitana w trybie
natychmiastowym.
§ 4 Korzystanie z narzędzi i urządzeń
1. Marynarze mają prawo korzystać z wszelkich narzędzi i urządzeń znajdujących się na
Pokładzie, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z ich
przeznaczeniem.
2. Wszyscy Marynarze mają takie same prawa do korzystania z narzędzi i urządzeń,
o których mowa w pkt. 1. Dostęp do narzędzi i urządzeń uzyskuje ten Marynarz, który
pierwszy z nich skorzysta w danym dniu. Jednakże Marynarz jest obowiązany
udostępniać narzędzia i urządzenia pozostałym Wytwórcom w czasie, gdy z nich nie
korzysta.
3. Marynarze są zobowiązani pokryć koszty naprawy lub wymiany narzędzi i urządzeń
dostępnych dla Marynarzy w przypadkach, gdy konieczność ich naprawy lub wymiany
wynikła z faktu posługiwania się danym narzędziem lub urządzeniem przez Marynarza w
sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, lub
z wyłącznej winy Marynarza.
4. Marynarze posiadający własne narzędzia lub urządzenia mogą dobrowolnie je
udostępniać pozostałym Marynarzom w duchu wzajemnej współpracy pod warunkiem
poinformowania Marynarzy o zasadach ich eksploatacji oraz bezpieczeństwa. Na
Pokładzie mogą istnieć narzędzia, których używanie wymaga dodatkowych opłat.
Informacje o nich znajdują się w pobliżu urządzeń.
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4. Po skończonej pracy Marynarz zobowiązany jest odłożyć narzędzia lub urządzenia w ich
stałe miejsce, bezzwłocznie zwrócić narzędzia i urządzenia stanowiące własność innych
Marynarzy oraz bezzwłocznie sprzątnąć po sobie swoje stanowiska pracy.

§ 5 Korzystanie z Internetu
1. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do
Internetu na Pokładzie w ramach opłaty członkowskiej.
2. Marynarz zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionego mu łącza
internetowego w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu pobierania lub
udostępniania materiałów niezgodnych z prawem. W przypadku ujawnienia takiego
zdarzenia, CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. może wykluczyć z członkostwa bez
obowiązku zwrotu opłaty członkowskiej Marynarza, co do którego posiadła uzasadnione
podejrzenie o podejmowanie działania niezgodnego z prawem.

§6
Warunki i terminy płatności
1. Marynarze dokonują płatności w wysokości 299 brutto do 10-go dnia każdego miesiąca
bądź zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze, zgodne z formą płatności.
NestBank PLN: 7125 3000 0820 0610 3614 1500 01 lub gotówką u Kapitana.
2. Każdorazowo Marynarz otrzymuje od CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o fakturę na adres
mailowy podany w Umowie.

§ 7 Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Marynarz ma obowiązek usunięcia wszystkich swoich rzeczy z Pokładu z dniem
wygaśnięcia Umowy.
4. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy
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w trybie natychmiastowym z powodu niedokonania terminowej płatności,
niewywiązywanie się z obowiązków lub niestosowania do zakazów z paragrafu 10.
5. Rzeczy nieusunięte przez Marynarza do dnia wygaśnięcia Umowy uważa się za
porzucone z zamiarem wyzbycia się, zaś CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. jest
uprawniona do ich utylizacji na koszt Marynarza.

§ 8 Wydarzenia organizowane na Pokładzie
1. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo organizowania wydarzeń
w ramach przestrzeni Pokładu, takich jak szkolenia, warsztaty, imprezy okolicznościowe,
mogące ograniczać prawa Marynarzy do korzystania z Pokładu. W szczególności
współorganizowanych z Fundacją FabLab Łódź oraz FabLab Łódź Sp. z o.o.
2. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Marynarzy o możliwych ograniczeniach
najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem drogą emaliową, telefoniczną lub
osobiście.
3. Marynarz wynajmujący salę np. na warsztaty wnosi opłatę 50 zł od uczestnika lub 300 zł
za wynajęcie sali wraz z aneksem kuchennym na cały dzień. Istnieje możliwość
wynajęcia sal na godziny, stawki należy negocjować indywidualnie z Kapitanem.

§ 9 Bezpieczeństwo
1. Marynarze korzystają z narzędzi i urządzeń udostępnionych na Pokładzie – zarówno przez
CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o.
jak i innych Marynarzy– wyłącznie na własną
odpowiedzialność. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Marynarza lub jego gości, do
których dojdzie w wyniku korzystania z narzędzi lub urządzeń.

2. CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. zobowiązuje się dochować należytej staranności w
zabezpieczeniu Pokładu, jednak nie odpowiada za rzeczy, w tym narzędzia lub
urządzenia Marynarzy pozostawione w lokalu, szafkach i magazynie.
3. Marynarz wyraża zgodę na to, aby w celu zapewnienia ochrony mienia oraz osób Pokład
był monitorowany, a zapis z monitoringu utrwalany.
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§ 10 Przepisy porządkowe
1. Marynarze zobowiązani są do:
● poszanowania osób i mienia,
● dbania o dobrą atmosferę pracy,
● przestrzegania zasad porządku, sprzątania stanowiska po sobie i zmywania po sobie
naczyń,
● postępowania w sposób nie kolidujący z uprawnieniami innych Marynarzy,
terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania z Pokładu,
● bezzwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich szkód i zniszczeń powstałych
z ich winy umyślnej bądź nieumyślnej lub takiej samej winy ich Gości,
● zachowania poufności o danych innych Marynarzy ich działalności, a także wynikach
tych działalności oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek
sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność, przestrzegania instrukcji
przeciwpożarowej oraz instrukcji postępowania w przypadkach nagłych.
2. Marynarzom zabrania się:
● odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i Pokładu
osobom trzecim,
● odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Pokład kodu alarmu,
● palenia tytoniu na terenie Pokładu,
● przechowywania rzeczy na korytarzu Wimy,
● korzystania z narzędzi lub urządzeń będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
● korzystania z narzędzi lub urządzeń będących własnością innych Marynarzy bez
uzyskania ich zgody,
● korzystania z narzędzi lub urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy
poza terenem Pokładu,
● dokonywania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, ulepszeń bądź napraw narzędzi lub
urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy bez wyraźnej zgody
właściciela,
● zapraszania Gości na teren Pokładu w ilości uniemożliwiającej korzystanie z Pokładu
przez pozostałych Marynarzy,
● korzystania z Pokładu korzystania z Pokładu w celach zabronionych przepisami prawa
● korzystania z Pokładu w celach mieszkalnych lub towarzyskich bez wyraźnej zgody
CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o."
● wprowadzania na teren Pokładu jakichkolwiek narzędzi, urządzeń lub innych sprzętów
o gabarytach uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Pokładu przez
pozostałych Marynarzy,
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● korzystania na terenie Pokładu z jakichkolwiek niesprawnych narzędzi, urządzeń lub
innych sprzętów,
● korzystania z Pokładu w sposób lub w celach sprzecznych z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy z powodu okoliczności wynikłych na skutek działania siły wyższej pod
warunkiem, że o jej wystąpieniu zawiadomi niezwłocznie drugą stronę.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego
rozpatrzenia będzie sąd siedziby CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
6. Marynarz zapoznał się z niniejszymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Marynarz rozpoczyna swoją działalność na Pokładzie z dniem ……………………………..

……………………………………………….... ……………………………………………....…
(Kapitan - CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o.)

(Marynarz)
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Załącznik nr 1.

L.p.

Nazwa narzędzia

Właściciel

Opłata dodatkowa

1 Oscyloskop cyfrowy HANTEK DSO5102P

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

2 Zasilacz laboratoryjny AXIOMET AX-3005D

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

3 Pirometr 50-800 st. C AXIOMET AX-7531

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

4 Preheat AOYUE int 853A

Michał Skalczyński

nie dotyczy

5 Lutownica Solomon SL-30

Michał Ciąćka

nie dotyczy

Wiertarko-frezarka stołowa Maktek ZX7016 nr
6 fab.:1404779

Krzysztof Piech

nie dotyczy

7 Imadło maszynowe precyzjne MS 100 P

Krzysztof Piech

nie dotyczy

8 Tokarka stołowa TSB16 nr fab.: 498

Łukasz Ciąćka

nie dotyczy

9 Ploter CNC (model "Bożena") - prototyp

Krzysztof Piech

20 zł/h

10 Frezarka CNC (model "Zdzichu") - prototyp

Michał i Łukasz Ciaćka

ustalane indywidualnie

11 Odkurzacz Kress 1200 RS 32 EA

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

12 Półautomat spawalniczy TECNOMIG 225 PRO CuSi

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

13 HL 1400S Opalarka 2-biegowa 1400W

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

14 500 ST E Wyrzynarka Kress

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

15 650 SBLR-1 Wiertarka udarowa Kress

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

16 180 AFB 4,2 SET Wkrętarka aku 18V/4,2 Ah SET

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

17 108 AS-2 1.3 SET L Wkrętarka Kress

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

18 750 WS 125 Szlifierka kątowa

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

19 Waga elektroniczna Kuchwelt

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

20 Drukarka 3D Zortrax M200

Fundacja FabLab Łódź

10 zł/h

21 Dell Precision M4600 JQGCMQ1

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

22 3 stacje komputerowe HP (dwumonitorowe)

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

23 Projektor Epson EB-X03

Fundacja FabLab Łódź

10 zł /h

24 Wiertarka kątowa LWB 220/E w walizce

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

25 Szlifierka kątowa z długą szyjką LWS

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

26 Ostrzałka do wierteł BSG 220

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

27 Elektryczne noże do blachy ZEM Celma PRMa 3 II

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

28 Przecinarka - Proxxon THERMOCUT 220/E

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy
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Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

Kress 180 AFB 2,1 SET, Wkrętarka akumulatorowa 18V/2
30 Ah SET
Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

Kress 1400 WSXE 125, szlifierka kątowa w walizce
31 (Pro-Metal)

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

32 Kress 144 AFB 3.0 SET II, wkrętarka

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

33 Przecinarka taśmowa Stiler BS 128 HDR

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

34 Maszyna do szycia JUKI HZL-29Z

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

35 Wytwornica pary Rotondi MINI-2 INOX

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

36 Ukośnica Metabo KS 216M

CzteryZeroAutomatyka

nie dotyczy

29 2-biegowa wyrzynarka DS 460

37

Zestaw narzędziowy - (YATO)

CzteryZeroAutomatyka

nie dotyczy

38

Szlifierka tarczowo-taśmowa

CzteryZeroAutomatyka

nie dotyczy

39

Prasa 12 ton

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

40

Walcarka do profili

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

41

Giętarka hydrauliczna do rur

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

42

Spawarka Tig AC/DC

Piotr Pawłowski

ustalane
indywidualnie

43

Wiertarka WS16

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

44

Wiertarka WSA25

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

45

Gwinciarka automatyczna

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

46

Elektryczne noże do blachy ZEM Celma PRMa 3 II

Krzysztof Piech

nie dotyczy

47

Lutownica Solomon SL-30

Michał Ciąćka

nie dotyczy

48

Podgrzewacz AOYUE int 853A

Michał Skalczyński

nie dotyczy

49

Szlifierka taśmowa MacAllister-zestaw

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

50

Drukarka 3D Ultimaker 2

CzteryZeroAutomatyka

nie dotyczy

51

Drukarka 3D Prusa i3 (full metal)

Fundacja FabLab Łódź

nie dotyczy

52

Drukarka 3D 300x300x300

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

53

Ramie do gwintowania (na wkrętarkę)

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

54

Szlifierka kątowa fi 230mm - Bosch

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

55

Szlifierka kątowa fi 125mm - DeWalt

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

56

Spawarka inwertorowa MMA

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

57

Kowadło z podstawą

Krzysztof Piech

nie dotyczy

58

Giętarka do blach

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

59

Kamera endoskopowa Voltcraft

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

60

Pompa próżniowa łopatkowa

Piotr Pawłowski

nie dotyczy

61

TES33S Tester akumulatorów i baterii

Piotr Pawłowski

nie dotyczy
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Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest CzteryZeroAutomatyka Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 135
w
Łodzi
(kod
pocztowy:
92-318),
tel.:+48
795436669,
adres
e-mail:p.pawlowski@40automatyka.pl.
2. Celem zbierania danych jest realizacja postanowień powyższej umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
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