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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów 

w Gminie Jabłoń, miejscowość Kolano 

 

 

Regulamin działania 

Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego 

 działającej przy Dziennym Domu Pomocy 

w miejscowości Kolano 

1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego funkcjonuje w 

ramach działalności Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Kolano od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 12.00-16.00. 

2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na 

konieczność korzystania z określonego typu sprzętu, lub aktualnym orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

3. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa pisemny wniosek – załącznik 1, na formularzu 

do którego dołącza dokumenty, o których mowa w ust 2. 

4. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Kolano. 

5. Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości 

Kolano. 

6. Odmowa wypożyczenia sprzętu, w szczególności może nastąpić w przypadku, gdy: 

1) wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go 

zagubił i nie uiścił opłaty za szkodę; 

2) wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia; 

3) wystąpi brak sprzętu, o który zawnioskuje wnioskodawca. 

7. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne na podstawie umowy użyczenia – załącznik 2, zawartej pomiędzy 

Wypożyczalnią a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa 

szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu. 

8. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni, Wypożyczający zobowiązany jest 

wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej na podstawie wyceny sprzętu 

obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 

9. Wycena sprzętu sporządzana jest w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma 

obowiązywać. W uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku kalendarzowego na wniosek 

pracownika odpowiedzialnego za działalność Wypożyczalni. 
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10. Podstawą wyceny jest średnia rynkowa cena danego rodzaju sprzętu oraz stan techniczny sprzętu, przy 

czym przyjęta do wyceny wartość sprzętu może zostać obniżona ze względu na stan techniczny o 

maksymalnie 50 %. 

11. Wysokość kaucji wynosi do 50 % jego wartości ustalonej zgodnie z zapisami ust. 10, ale nie mniej niż 

5 % oraz nie więcej niż 100 % najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obowiązującej 

na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym ustalana jest wartość 

kaucji za sprzęt. 

12. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem Dziennego 

Domu Pomocy w miejscowości Kolano oraz po podpisaniu umowy użyczenia i okazaniu dowodu 

uiszczenia kaucji oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego. 

13. W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia trzecią osobę 

reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument 

tożsamości. 

14. Sprzęt może być wypożyczony na okres określony w zaświadczeniu lekarskim, z możliwością 

wydłużenia terminu, po uprzednim aneksowaniu umowy. 

15. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający 

zawiadamia Pracownika Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Kolano w formie pisemnej w 

terminie nie krótszym niż siedem dni przed upływem okresu określonego w umowie użyczenia, na 

który sprzęt został wypożyczony. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest 

sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy – załącznik nr 3. 

16. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni licząc od daty 

upływu okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu 

Wypożyczalnia może odebrać sprzęt, a nadto może zatrzymać wpłaconą kaucję. W przypadku nie 

dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w 

przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego. 

17. Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania. 

18. Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt: 

1) po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w 

stanie nie pogorszonym; 

2) Wypożyczający odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na 

zasadach ogólnych; 

3) w razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia, wpłacona kaucja 

podlega zarachowaniu na poczet kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu; 

4) w przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy bądź zakupu 

sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w ciągu 7 dni od doręczenia 

wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; 

5) pracownikowi Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Kolano przysługiwać będzie prawo 

sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego, oraz kontroli sposobu użytkowania 

sprzętu; 
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6) w przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, 

właściwościami sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem sprzętu bądź też w razie powierzenia sprzętu osobie trzeciej bez zgody Pracownika, 

można będzie rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i 

zażądać zwrotu sprzętu. 

19. Po zwrocie sprzętu nastąpi zwrot kaucji. 

20. Każdy egzemplarz sprzętu posiada numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której 

uwidaczniane będzie imię i nazwisko wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu, podpis 

przedstawiciela Wypożyczalni. 

 

Wnioskodawca wyjaśnia, iż w sytuacji większego popytu od podaży o przyznaniu pierwszeństwa decydować 

będzie niepełnosprawność, sytuacja materialna, pierwszeństwo będą miały osoby samotne. 

Po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości zakupiony do wypożyczalni sprzęt wypożyczany 

będzie nieodpłatnie. 

Zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego obowiązują od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 

 

Kolano, dnia …………………………      ………………………………… 

 

Załącznik 1 - Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego 

Załącznik 2 - Umowa użyczenia sprzętu 

Załącznik 3 - Aneks do umowy 

 


