
   

 
 

REGULAMIN 
 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, 

REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO  

 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego, zwana dalej Wypożyczalnią, prowadzona jest 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej  

2. Celem Wypożyczalni jest zwiększenie dostępności do usług 

zdrowotnych dla mieszkańców powiatu  kolbuszowskiego, 

będących osobami niesamodzielnymi, u których istnieje 

konieczność korzystania ze sprzętu rehabil itacyjnego, 

pielęgnacyjnego lub wspomagającego.  

3. Wypożyczalnia znajduje się w Kolbuszowej przy u l .  11 Listopada 

10, 36-100 Kolbuszowa (Budynek Starostwa Powiatowego w 

Kolbuszowej , parter pokój nr 119)  

4. Wypożyczalnia jest czynna: poniedziałek: 8:00 –  16:00,  wtorek –  

piątek: 7:30–  15:30   

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oświadcza, iż jest 

dysponentem sprzętu i urządzeń będących na stanie 

Wypożyczalni.   

6. Wykaz sprzętu pielęgnacyjnego, rehabil itacyjnego i 

wspomagającego, zwanego dalej „sprzętem” dostępny jest w 

Wypożyczalni oraz na stronie www.pcpr.kolbuszowa.pl  

7. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Kierownik PCPR w 

Kolbuszowej.  

8. Świadczenie usługi wypożyczania sprzętu rehabili tacyjnego, 

wspomagającego,  pielęgnacyjnego  osobom niesamodzielnym 

realizowane jest w ramach projektu .„Doposażenie wypożyczalni 

sprzętu pielęgnacyjnego, rehabil itacyjnego i wspomagającego  

prowadzonej przez PCPR  w Kolbuszowej w ramach Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO 

WP na lata 2014-2020 

 

 

 

 

http://www.pcpr.kolbuszowa.pl/


   

 
§ 2 

 
ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU  

 
1. Wypożyczalnia świadczy usługi wypożyczania sprzętu osobom 

niesamodzielnym które;  

1) mają miejsce zamieszkania, wg przepisów Kodeksu Cywilnego, na 

terenie  powiatu: kolbuszowskiego,  

2) ze względu na wiek, stan zdrowia , niepełnosprawność  wymagają 

opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego, 

3) u których istnieje konieczność korzystania ze sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabili tacyjnego  lub wspomagającego.  

2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa  

wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w 

Wypożyczalni oraz na stronie internetowej pod adresem: 

www.pcpr.kolbuszowa.pl  

3. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłos zeniowy, o 

którym mowa w ust. 2 składa rodzic lub prawny opiekun.  

4. W przypadku osób niesamodzielnych, mających trudności z 

poruszaniem się lub wykonywaniem innych podstawowych 

czynności życiowych Wypożyczalnia dopuszcza złożenie 

formularza zgłoszeniowego p rzez osobę upoważnioną lub 

pełnomocnika  osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu. W 

takim przypadku do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć 

pełnomocnictwo lub pisemne upoważnienie zawiera jące  dane 

osobowe pełnomocnika lub osoby upoważnionej.  

5. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w ust. 1, pkt. 2 i  

3 do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zaświadczenie 

lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby 

niesamodzielnej oraz konieczność  korzystania ze sprzętu 

rehabilitacyjnego, pielęgnacy jnego lub wspomagającego przez tę 

osobę a także  rodzaju sprzętu koniecznego do wypożyczenia oraz 

dołączyć kserokopię orzeczenia  o niepe łnosprawności (jeżeli 

dotyczy). 

6. Formularz zgłoszeniowy zostanie zaewidencjonowany przez 

pracownika Wypożyczalni, w szczególności zostanie mu nadana 

data wpływu do Wypożyczalni oraz zostanie sprawdzony pod 

względem spełniania warunków formalnych, o których mowa w 

ust. 1.  

7. Wypożyczalnia dokonuje wypożyczenia sprzętu nieodpłatnie, wg 

kolejności wpływu formularzy zgłoszeniowych  o i le posiada dany 



   

rodzaj sprzętu na stanie, po zawarciu z osobą wypożyczającą, 

zwaną dalej Wypożyczającym, umowy wypożyczenia sprzętu  

rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego.  

8. W przypadku osób niesamodzielnych, mających trudności z 

poruszaniem się lub wykonywaniem innych podstawowych 

czynności życiowych do podpisania umowy wypożyczenia przepisy 

ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

9. Sprzęt pielęgnacyjny, rehabil itacyjny i  wspomagający 

wypożyczany jest mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego 

spełniającym kryteria formalne zawarte w Regulaminie Realizacj i 

Projektu. 

10. W przypadku braku dostępności sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego  na stanie Wypożyczalni 

utworzona zostaje l ista oczekujących na dany sprzęt  na podstawie 

formularzy zgłoszeniowych. Z chwilą, kiedy sprzęt pielęgnacyjny, 

rehabilitacyjny i wspomagający stanie się dostępny dla kl ientów 

wypożyczalni  zostanie on wypożyczony osobie z l isty 

oczekujących, która po przeprowadzeniu oceny merytorycznej 

uzyskała największą ilość punktów zgodnie z poniższą punktacją: 

nowi kl ienci wypożyczalni 10 pkt.( weryf ikacja na podstawie 

danych własnych PCPR), osoby niepełnosprawne 5 pkt 

(weryf ikacja orzeczenie o niepełnosprawności),  osoby o 

dochodach nie przekraczających 150% kryterium dochodowego  

pomocy społ. - 5 pkt.(weryf ikacja oświadczenie),  

11. Do oceny merytorycznej , o której mowa w ust. 10  zakwalif ikowane 

zostaną osoby które złożyły dokumenty do dnia w którym sprzęt 

pielęgnacyjny, rehabil itacyjny i wspomagający został zwrócony do 

wypożyczali i stał się dostępny dla klientów wypożyczalni .   

12. W przypadku kiedy więcej oczekujących  na dany sprzęt  uzyska w 

wyniku oceny merytorycznej  tą samą i lość punktów, o 

pierwszeństwie wypożyczenia decyduje data złożenia wniosku.   

13. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt Wypożyczającemu na okres  

wskazany w zaświadczeniu lekarskim, jednak jednorazowo nie 

dłużej niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 14.  

14. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z 

użyczonego sprzętu, Wypożyczający składa kolejny formularz, 

wraz z zaświadczeniem lekarskim  przed upływem terminu 

obowiązywania poprzednio zawartej umowy, z zastrzeżen iem pkt 

15. 

15. Warunkiem uzyskania przedłużenia okresu użyczonego sprzętu, 

jest brak innych osób oczekujących na  użyczenia tego samego 

sprzętu, wyjątek stanowi łóżko rehabil itacyjne, którego użyczenie 

może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.  



   

16. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest 

sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy 

użyczenia.  

17.  Maksymalnie mogą być wypożyczone trzy sprzęty na jedną 

osobę.  

18. Po okresie 12 m-cy każdy wypożyczony sprzęt musi być 

bezwzględnie zwrócony.  

19. Pracownik Wypożyczalni dokonuje przeszkolenia 

Wypożyczającego oraz udziela niezbędnych informacji i instrukcj i 

obsługi wypożyczanego sprzętu.  

20. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu po sprawdzeniu przez 

pracownika Wypożyczalni w obecności Wypożyczającego 

kompletności sprzętu i prawidłowości jego działania, wydaniu 

Wypożyczającemu niezbędnej dokumentacji  technicznej,             

w szczególności instrukcj i obsługi, oraz po podpisan iu Karty 

Katalogowej Sprzętu .  

21. Wypożyczalnia zapewnia;  

1) bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabil itacyjnego, 

pielęgnacyjnego lub wspomagającego  

2) pomoc w doborze sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

Uczestnika Projektu 

3) transport sprzętu do i od miejsca zamieszkania Wypożyczającego  

4) montaż i demontaż sprzętu u Wypożyczającego  

5) instruktaż w zakresie wykorzystania sprzętu wraz z nauką obsługi 

i  doradztwem w zakresie technik ich  używania   

6) przeglądy techniczne sprzętu  

7) bieżącą naprawę i konserwację wypożyczonego sprzętu  

.  

§ 3 
 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY 
SPRZĘT 

 
1. Sprzęt musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i 

właściwościami.  

2. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za 

wypożyczony sprzęt z wyjątkiem sytuacji  uwzględnionej w ust. 9    

3. Po zakończeniu okresu wypożyczenia określonego w § 2 ust. 12  

Wypożyczający  zobowiązany jest do zwrotu sprzętu niezwłocznie, 

w ciągu 14 dni od zakończenia okresu wypożyczenia.  

4. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt do Wypożyczalni w 

stanie niepogorszonym.  

5. W przypadku udostępnienia sprzętu o wartości zakupu równej 

10 000 z ł  lub wyższej Wypożyczający na zabezpieczenie 



   

ewentualnych szkód użyczonego sprzętu składa podpisany weksel 

in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

6. Po oddaniu użyczonego sprzętu Wypożyczający  ma obowiązek 

odebrania weksla wraz z deklaracją. W przypadku nieo debrania 

weksla, po upływie 6 m -cy od daty zwrotu sprzętu, weksel wraz z 

deklaracją wekslową zostanie komisyjnie zniszczony.  

7. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z 

przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego koszty jego 

naprawy pokrywa Wypożyczający.  

8. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia sprzętu z 

przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego Wypożyczający 

zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 

sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia mu wezwania do zapłat y, pod 

rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.  

9. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu 

będące następstwem prawidłowego używania.  

10. Odbiór sprzętu następuje w obecności pracownika Wypożyczalni, 

po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego, stopnia zużycia, 

kompletności sprzętu oraz po podpisaniu  Karty Katalogowej 

Sprzętu . 

 

 

 

§ 4 
 

ZASADY EWIDENCJONOWANIA USŁUG  
 
Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje nr katalogowy i indywidualną kartę 
ewidencyjną, w  której uwidacznia się osobę  Wypożyczającą, datę 
użyczenia i  zwrotu sprzętu. Karta zawiera podpisy przedstawicieli 
Wypożyczalni i osoby Wypożyczającej .  

 
 

§ 5  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Wypożyczalnia ma prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez 

Wypożyczającego oraz kontroli sposobu uży tkowania sprzętu.  

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo 

rozwiązać umowę,  w trybie natychmiastowym i obciążyć 

Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany na 

nowy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 

sprzętu.  



   

3. Nierespektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu 

stanowi podstawę do rozwiązania umowy wypożyczenia i do 

odebrania wypożyczonego sprzętu.  

4. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, 

którzy wyrażają na to pisemną zgodę.  

5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie de cyzje 

wiążące podejmuje  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.  


