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Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, zwana dalej „Wypożyczalnią” została
utworzona w ramach projektu „Przychodnia z sercem “ współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez
Akademię Zdrowia Sp. z o. o. Sp. K.
2. Celem działalności Wypożyczalni jest ułatwienie w dostępie opiekunów faktycznych
do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką
obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.
3. Siedziba wypożyczalni mieści się w Łodzi ul. Klińskiego 21
4. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach 9:00-13:00 ( poniedziałek – piątek)
5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczalni dostępny jest na stronie internetowej
www.przychodniamalinowa.pl. i w siedzibie biura projektu realizujacego projekt
„Przychodnia z sercem“
6. Za bieżące funkcjonowanie wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością
odpowiedzialna jest Akademia Zdrowia Sp. z o. o. Sp. k. zwana dalej Akademią
Zdrowia.

Rozdział II
Zasady wypożyczania sprzętu
1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczestnicy/uczestniczki projektu „Przychodnia z
sercem “ Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa pisemny wniosek na
formularzu dostępnym na stronie www.przychodniamalinowa.pl lub w siedzibie biura
projektu- załącznik nr 1.
3. Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć do biura projektu który dokona jego
zaewidencjonowania z rejestracją daty jego wpływu.
4. Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje osoba odpowiedzialna za realizację
projektu na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 2 oraz załączonej dokumentacji
w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku, biuro projektu ustala z wnioskodawcą termin
podpisania umowy użyczenia.
6. Biuro projektu może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku,
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gdy:
a) wnioskodawca korzystał wcześniej z wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony,
zniszczony lub go zagubił,
b) wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia,
c) braku sprzętu
7. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia
zawartej pomiędzy Akademią Zdrowia a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia
(zwaną dalej Wnioskodawcą), która określa szczegółowe warunki wypożyczenia
sprzętu- załącznik nr 2.
8. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim umówieniu terminu z
pracownikiem biura projektu, po podpisaniu umowy użyczenia oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy (dowód osobisty lub prawo jazdy), a
także na podstawie wpłaty kaucji stanowiącej 10% wartości wypożyczanego sprzętu.
Kaucja zostanie zwrócona Biorącemu w dniu oddania sprzętu, po uprzednim
przeglądzie.
9. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia
korzystając z przygotowanego druku, trzecią osobę reprezentującą go w chwili
podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości.
10. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy.
11. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu,
Wnioskodawca zawiadamia Akademię Zdrowia 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. Ostateczny
okres wypożyczenia jest ustalany indywidualnie przez Akademię Zdrowia i określony
w aneksie do umowy.
12. Wnioskodawca 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. W przypadku nie
dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest
identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wnioskodawcę.
13. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Akademii Zdrowia poprzez
zawarcie nowej umowy.
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Rozdział III
Zasady odpowiedzialnosći Wnioskodawcy za wypożyczony sprzęt
1. Po zakończeniu użyczenia Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić Sprzęt do
Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym, a Akademia Zdrowia zwrócić pobraną kaucję
stanowiącą 10% wartości wypożyczanego sprzętu.
2. Wnioskodawca odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za
szkodę na zasadach ogólnych.
3. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości
sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia
roszczeń w postępowaniu sądowym.
4. Akademii Zdrowia przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez
Wnioskodawcę, oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. 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 Akademii Zdrowia, Akademia Zdrowia może rozwiązać umowę za
pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zwrotu sprzętu.
5. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem
prawidłowego używania.
Rozdział IV
Zasady ewidencjonowania sprzętu
1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę
ewidencyjną, w której uwidacznia się imię i nazwisko wypożyczającego, datę
użyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela Wypożyczalni.
2. Poza dokumentacją, o której mowa w ust 1. prowadzi się zbiorczą ewidencję
posiadanego przez Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące
dane: nazwa i nr katalogowy sprzętu; datę udostępnienia i zwrotu sprzętu; imię i
nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu,
sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i Wnioskodawcy.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach
gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wnioskodawców, którzy wyrażają na to
pisemną zgodę.
2. Nie respektowanie przez Wnioskodawców niniejszego Regulaminu stanowi
podstawę do rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego
sprzętu.
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące
podejmuje Prezes Akademii Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k.
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Załącznik nr 1
Nr sprawy ..............................................
Łódź, dnia .............................
…............................................................
/imię i nazwisko/

…............................................................
/adres zamieszkania/

…............................................................
/nr dowodu osobistego/

WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Zwracam się z prośbą o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego:
1) ...................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................

na okres ........................................................................................................................
/nie dłuższy niż 6 miesięcy/

.........................................................
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik nr 2
UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
nr ..............................
zawarta w dniu ............................. r. w Łodzi pomiędzy:
1. ................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Użyczającym, a
2. Panią/Panem .........................................................................................................................
zam. w Łodzi, ul. ..................................................., legitymująca/y się dowodem osobistym
serii ............. nr .................. wydanym przez Prezydenta Miasta………………………………, nr PESEL
....................................... zwaną/ym dalej Biorącym do używania.

1.

2.

3.
4.

§1
Użyczający daje a Biorący do używania przyjmuje do bezpłatnego użytkowania sprzęt
rehabilitacyjny:
a) ........................................................................................ nr ...........................................,
b) ........................................................................................ nr ...........................................,
c) ........................................................................................ nr ............................................
na okres 6 miesięcy, tj. do dnia ................................................ .
pobierając w dniu wypożyczenia kaucję w wysokości: ...........................................zł
(słownie)................................................................................................................................
................................... Kaucja zostanie zwrócona Biorącemu w dniu oddania sprzętu, po
uprzednim przeglądzie.
Po upływie niniejszego terminu Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu
przedmiotu w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie
rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku konieczności
przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, na pisemną prośbę Biorącego do
używania złożoną w terminie do 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu,
Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie
użyczenia upoważnia Użyczającego do odebrania sprzętu.
Biorący do używania zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku użyczonego
sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.
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§2
Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie
internetowej www.przychodniazdrowia.pl oraz zgodnie z nim będzie wykorzystywał
użyczony mu sprzęt.
§3
1. Biorący do używania zobowiązuje się używać sprzęt w sposób odpowiadający jego
przeznaczeniu i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod
jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie.
2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Biorącego
do używania koszty jego naprawy pokrywa Biorący do używania.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Biorący do używania zobowiązany jest on do zakupu takiego
samego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego
sprzętu, ustalonego z Użyczającym.
4. W przypadku zaginięcia sprzętu Biorący do używania zobowiązany jest do zakupu takiego
samego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego
sprzętu ustalonego z Użyczającym.
5. W przypadku drobnej awarii sprzętu Biorący do używania jest zobowiązany do zgłoszenia
awarii Użyczającemu, który dokona naprawy sprzętu.
§4
Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego do
używania oraz kontroli sposobu używania sprzętu. W przypadku stwierdzenia
wykorzystywania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia,
Użyczający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć
Biorącego do używania kosztami ewentualnej naprawy. Biorący do używania zobowiązany
jest wówczas do niezwłocznego zwrotu sprzętu.
§5
1. Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić sprzęt Użyczającemu w stanie nie
pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia sprzętu w następstwie jego prawidłowego
używania.
2. Po zakończeniu umowy Biorący do używania zobowiązany jest bez dodatkowego
wezwania do natychmiastowego zwrotu sprzętu i dostarczenia go własnym transportem
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pod adres: Łódź, ul. Kilińskiego 21 oraz do bezpiecznego rozładunku na własny koszt, a
Używający zobowiązuje się do zwrotu pobranej kaucji.
§6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Użyczający

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

Biorący do używania

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