
Załącznik  do Zarządzenia Nr 21/2022 

 

 

 

REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

zwanej dalej „Wypożyczalnią”, działającej w ramach zadań na rzecz Trwałości Projektu 

„PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1  Usługi społeczne i zdrowotne , Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu 

RPLD.09.02.01-10-B059/18, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Celem działania Wypożyczalni jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób 

niepełnosprawnych z powiatu piotrkowskiego poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do 

aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej. 

3. Usługa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób mających problemy zdrowotne związane 

z niepełnosprawnością realizowane są nieodpłatnie. 

4. Sprzęt rehabilitacyjny stanowi własność Powiatu Piotrkowskiego. 

5. Wypożyczalnia znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7 i jest 

czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. 

6. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, zwany dalej „sprzętem” określa załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Wykaz sprzętu dostępny jest w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 12 w Biurze Projektu pok. 23 oraz na stronie internetowej. 

8. Za prowadzenie Wypożyczalni odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
§ 2 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU SPRZĘTU 
 

1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej 

pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, a osobą 

wypożyczającą Sprzęt w oparciu o protokół przekazania sprzętu, który stanowi załącznik do 

umowy. Wzór umowy użyczenia oraz protokołu przekazania sprzętu stanowią odpowiednio 

załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypożyczony sprzęt musi być używany zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą korzystać osoby niesamodzielne, osoby  

z niepełnosprawnością oraz otoczenie osób niepełnosprawnych. 

4. Zapotrzebowanie na wypożyczenie określonego sprzętu składa się na wniosku o wypożyczenie 

sprzętu rehabilitacyjnego (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu), 

do którego załącza się kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 



 

 

 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz zaświadczenie lekarskie określające 

rodzaj potrzebnego sprzętu (załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu). 

5. Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje wypożyczający na podstawie kompletnego 

Wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w ust.4 w terminie do 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

6. Sprzęt może być wypożyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust.9. 

7. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 2 dni od 

daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu  

lub uniemożliwieniu jego odbioru, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu 

równowartości sprzętu określonej w umowie użyczenia.  

8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, 

Biorący w użyczenie zawiadamia o tym fakcie Wypożyczającego sprzęt w terminie nie 

późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania  

z wypożyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy 

użyczenia. 

9. Zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego 

którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

10. W przypadku braku danego rodzaju sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista 

rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia.   

W momencie, kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik 

Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu 

wypożyczenia sprzętu. 

 

 

§ 3 

 
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO 

ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT 

 
1. Po zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie obowiązany jest zwrócić sprzęt do 

Wypożyczalni w stanie niepogorszonym, kompletnym, w pełni sprawnym, wolnym od wad   

i czystym. 

2. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie PCPR. 

3. 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. 

4. Zabrania się korzystania ze Sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom 

trzecim.



 

 

 

 

§ 4 

 

KONTROLA   WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu korzystania 

z wypożyczonego sprzętu, w tym prawo do wstępu do pomieszczeń Wypożyczającego, oraz 

prawa żądania udostępnienia wypożyczonego sprzętu celem jego oględzin. 

2. Wynik przeprowadzonej kontroli zostanie potwierdzony protokołem.  

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że sprzęt wykorzystywany jest niezgodnie  

z przeznaczeniem lub jest zniszczony, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma prawo do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania zwrotu sprzętu lub dochodzić 

zwrotu jego równowartości. 

 

§ 5 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składane mogą być: 

a) osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. J. Dąbrowskiego 12, pokój 23 (II piętro) 

b) listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków 

Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 12, 

c) mailowo na adres email wypozyczalnia@pcprpiotrkow.pl  

 

2. Wzór pełnomocnictwa dla dokonania czynności w imieniu biorącego w użyczenie stanowi 

załącznik nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

data, czytelny podpis
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