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VMware — definicje klienta sektora 
edukacyjnego 
	  
 
Definicja podmiotu sektora edukacyjnego w kontekście kwalifikacji do programu zakupu produktu 
VMware przez klienta sektora edukacyjnego 

 
 
Definicja podmiotu sektora edukacyjnego — reszta świata (tj. poza Stanami Zjednoczonymi): 
Instytucja sektora edukacyjnego jest z definicji instytucją posiadającą odpowiednią akredytację; musi też być zorganizowana i 
zarządzana zgodnie z celem edukacyjnym.  Ponadto instytucja taka nie może być na liście podmiotów niekwalifikowanych do 
programu zakupu przez instytucję edukacyjną (VMware Academic Buying Program); musi również spełniać jedno z 
następujących kryteriów: 
• Publiczna lub prywatna szkoła podstawowa, średnia, zawodowa, korespondencyjna, uniwersytet, szkoła podyplomowa taka 

jak kolegium medyczne, szkoła prawnicza lub biznesowa, rada szkół menedżerskich, szkoła dla osób niepełnosprawnych, 
instytucja naukowa, badawcza lub techniczna akredytowana lub uznawana przez krajowe, regionalne i/lub lokalne władze lub 
ministerstwa albo urzędy ds. edukacji.    

• Organizacja religijna, której zakupy są przeznaczone przede wszystkim dla administrowanych przez nie szkół prywatnych, 
np. diecezje katolickie. 

• Urzędy administracyjne lub rady edukacyjne związane z instytucjami akademickimi, definiowane jako: 
- regionalne, wojewódzkie lub państwowe urzędy administracyjne związane z instytucjami edukacyjnymi; 
- podmioty administracyjne zorganizowane i działające wyłącznie na potrzeby prywatnych instytucji akademickich; 
- inne podmioty państwowe lub lokalne, których działania obejmują wsparcie lub usługi administracyjne świadczone na 

potrzeby rozwoju publicznych instytucji akademickich.  
• Pracownicy lub immatrykulowani studenci (w pełnym lub częściowym wymiarze godzin), o uregulowanym statusie w 

akredytowanej instytucji akademickiej. 
• Biblioteki związane z akredytowanymi instytucjami akademickimi. 
• Szpitale oraz szpitale akademickie należące w całości do instytucji akademickiej i przez nią zarządzane.  
• Laboratoria badawcze uczelni wyższych powiązane z instytucjami akademickimi i uznawane przez krajowe, regionalne i/lub 

lokalne władze lub ministerstwa albo urzędy ds. edukacji, prowadzące w ramach swojego programu naukowego zajęcia dla 
uczniów i studentów.  

Podmioty, które nie są uznawane za instytucje akademickie na potrzeby tego programu i nie są objęte programem zakupu przez 
instytucję edukacyjną (VMware Academic Buying Program): 

• Przedszkola, przedszkola domowe oraz instytucje wczesnej edukacji dla dzieci do 5. roku życia. 
• Szkoły nieakredytowane, w tym szkoły religijne lub związane z kościołami. 
• Biblioteki działające w oderwaniu od instytucji edukacyjnych, takie jak biblioteki prowadzone przez władze lokalne. 
• Dowolna szkoła handlowa lub zawodowa działająca na zasadzie spółki, której jedyną i podstawową funkcją jest realizacja 

założeń firmy prowadzącej działalność dochodową lub notowanej na giełdzie.  
• Ośrodki szkoleniowe, szkoły i korporacje udzielające certyfikatów lub kwalifikacji na podstawie kursów, np. szkoleń z 

oprogramowania komputerowego. 
• Szkoły wojskowe, które nie przyznają tytułów naukowych.  
• Laboratoria badawcze, które nie są uznawane przez krajowe, regionalne i/lub lokalne władze lub ministerstwa albo urzędy 

ds. edukacji, oraz instytucje uznawane przez inne urzędy państwowe, np. ministerstwo obrony.    
• Muzea i lokalne ośrodki kształcenia plastycznego. 
• Instytucje i/lub systemy opieki zdrowotnej nie uznawane ani nie powiązane z krajowymi, regionalnymi i/lub lokalnymi 

instytucjami zdrowotnymi. 
• Organizacje niedochodowe niecharytatywne, takie jak Narody Zjednoczone lub Czerwony Krzyż. 
• Związki robotnicze lub organizacje polityczne	  

 


