Załącznik do Uchwały 01/04/22
Rady Fundacji
Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
im. Piotra Karlińskiego

Regulamin
Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, zwana dalej
„Wypożyczalnią” określa zasady oraz sposób wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego lub
urządzeń pomocniczych, zwanych dalej „Sprzętem”.
2. Celem działalności Wypożyczalni jest zabezpieczenie w Sprzęt Podopiecznych Fundacji, na
okres niezbędny do zakupienia lub pozyskania sprzętu z innych źródeł.
3. Do zadań Wypożyczalni należ:
- nieodpłatne wypożyczenie Sprzętu sprawnego technicznie i spełniającego normy
bezpieczeństwa;
- udzielenia rzetelnej informacji o zasadach użytkowania sprzętu, jego przechowywania i
konserwacji;
- prowadzenia dokumentacji związanej z posiadanym Sprzętem i jego wypożyczaniem;
- dbanie o stan Sprzętu będącego w zasobach Wypożyczalni, w tym wykonywanie jego
przeglądów, konserwacji i drobnych napraw.

Rozdział II
Zasady wypożyczania
1. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie.
2. Warunkiem wypożyczenia Sprzętu jest złożenie przez Podopiecznego Fundacji lub jego
opiekuna prawnego, zwanego dalej Wypożyczającym Oświadczenia (załącznik nr 1 do
Regulaminu) oraz wpłacenie kaucji zwrotnej na rachunek bankowy Fundacji 16 1750 0012
0000 0000 3770 3133, w wysokości 10% wypożyczanego Sprzętu.
3. Wypożyczający odbiera Sprzęt osobiście lub przez wskazaną pisemnie osobę.
4. W przypadku, gdy Wypożyczający nie jest w stanie zapewnić własnego transportu
Wypożyczalnia może dostarczyć sprzęt własnym transportem lub przesyłką kurierską na
koszt Wypożyczającego.
5. Wypożyczenie Sprzętu następuje na okres do 6 miesięcy.
6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu maksymalnie o 6
miesięcy w przypadku, spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Wypożyczający nie później niż 14 dni przed upływem zakończenia terminu wypożyczenia
Sprzętu złoży wniosek o przedłużenie okresu wypożyczenia,
b) na wypożyczony Sprzęt nie będzie zgłoszeń kolejnych osób zainteresowanych jego
wypożyczeniem

7. Wypożyczalnia ma prawo odmowy wypożyczenia Sprzętu osobie, która:
a) korzystała wcześniej z wypożyczalni i zwróciła Sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go
utraciła i nie uiściła opłaty za szkodę,
b) korzystała wcześniej z wypożyczalni i nie zwróciła Sprzętu w wyznaczonym terminie bez
uzasadnienia przyczyny opóźnienia.
8. Wypożyczający ma obowiązek dostarczyć wypożyczony Sprzęt do miejsca wskazanego przez
Wypożyczalnię po upływie okresu, na który Sprzęt był wypożyczony.
9. Zwrot wypożyczonego Sprzętu następuje po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zwrotu,
który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział III
Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego
1. Wypożyczający zobowiązany jest dbać o wypożyczony Sprzęt i użytkować zgodnie
z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać
przed jego utratą.
2. W przypadku uszkodzenia lub utraty Sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię.
3. Wypożyczający po okresie wypożyczenia Sprzętu lub gdy ustała konieczność korzystania
z niego obowiązany jest zwrócić Sprzęt oczyszczony, kompletny, sprawny, w stanie
niepogorszonym.
4. W przypadku uszkodzenia, przekraczającego zwykłe zużycie lub utraty wypożyczonego
Sprzętu, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi Wypożyczający i jest on zobowiązany do
usunięcia szkód we własnym zakresie, pokrycia kosztów naprawy lub w przypadku gdy
usunięcie szkody nie jest możliwe lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia Sprzętu lub jego
utraty, do zakupu takiego samego Sprzętu lub zwrotu jego wartości.
5. Wypożyczający nie może korzystać ze Sprzętu w celach zarobkowych ani udostępniać go
osobom trzecim.

