
Załącznik Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego  
 
 

REGULAMIN 
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego “HELMOND” 

Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze  
 

 § 1. 1. Wypożyczalnia jest prowadzona przez Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej 

Górze. 

 2. Sprzęt rehabilitacyjny stanowi własność Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze 

i wypożyczany jest osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, legitymującym się stałym 

zameldowaniem na terenie miasta i powiatu Zielona Góra oraz skierowaniem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

 § 3. Centrum Usług Opiekuńczych powierza opiece pożyczającemu sprzęt, o który winien 

dbać szczególną troską. Na okres wypożyczenia pożyczający przejmuje odpowiedzialność za  

wypożyczony sprzęt. 

 

 § 4. Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 § 5. Ewentualne usterki w wypożyczanym sprzęcie muszą być ujęte w “dowodzie 

wypożyczenia sprzętu” zwanym dalej “dowodem” podpisanym przez pożyczającego i pracownika 

wypożyczalni wydającego sprzęt. Dowód będzie podstawą przy rozstrzyganiu sporu. 

  

§ 6. Okres wypożyczenia biegnie od następnego dnia po wydaniu sprzętu i nie może być 

dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. 

 

 § 7. Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu może nastąpić po ponownym 

przedłożeniu skierowania, o którym mowa w § 1.  

 

 § 8. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie Centrum Usług Opiekuńczych będzie 

kierował sprawę do sądu po wcześniejszym pisemnym upomnieniu pożyczającego. 

 

 § 7. Przed wypożyczeniem sprzętu pobiera się od osoby pożyczającej jednorazową kaucję 

lub weksel i wpłaca je na depozyt Centrum Usług Opiekuńczych  i tak: 

 za łóżko ortopedyczne z siłownikami elektrycznymi i za wózek inwalidzki o napędzie 

akumulatorowym pobiera się weksel na kwotę stanowiącą faktyczną wartość wypożyczonego 

sprzętu, a także kaucję w wysokości 500 zł (pięćset złotych) 

 za wózek inwalidzki dla dorosłych – 200 zł (dwieście złotych) 

 za wózek inwalidzki dla dzieci z porażeniem mózgowym – 200 zł (dwieście złotych) 

 za chodzik na kółkach – 100 zł (sto złotych) 

 za materac przeciwodleżynowy - 200 zł (dwieście złotych)  
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 za windę mechaniczną dla osób niepełnosprawnych, rotory i rower rehabilitacyjny – 200,00 zł 

(dwieście złotych) 

 za krzesło sanitarne, stolik przyłóżkowy i inny sprzęt sanitarny - 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) 

 za balkonik, prosty chodzik, kule, i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy – 50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych) 

 

 § 8. Kaucja podlega zwrotowi w całości po oddaniu sprzętu do wypożyczalni w ustalonym 

terminie i  nieuszkodzonym stanie. 

 

 § 9. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu o okres od 6 do 12 miesięcy 

kaucja ulega potrąceniu w wysokości 50% 

 

 § 10. Całkowite potrącenie kaucji następuje wówczas gdy termin zwrotu został 

przekroczony powyżej 12 miesięcy. 

 

 § 11. Potracona kaucja staję się własnością Centrum Usług Opiekuńczych i zostaje 

przeznaczona na konserwację i naprawę sprzętu.  

 

 § 12. W przypadku znacznego zniszczenia lub zagubienia sprzętu, wypożyczający uiszcza 

dodatkową kwotę wartości inwentarzowej ujętej w dowodzie wypożyczenia. 

 

 § 13. Ze względu na trudną sytuację materialną wypożyczającego i na jego 

udokumentowany wniosek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może wysokość 

kaucji obniżyć, rozłożyć na raty lub odstąpić od jej wymierzenia. 

 

 § 14. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie dowodu wypożyczenia, który stanowi 

druk ścisłego zarachowania. 

 

 § 15. Pracownik wypożyczalni sporządza dowód wypożyczenia w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla osoby pożyczającej i wypożyczalni. 

 

 § 16.Przed wydaniem sprzętu rehabilitacyjnego, każda z osób wymienionych w § 15 

podpisuje formularz dowodu. 

 

 § 16. Wzór dowodu wypożyczalni jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu 

Wypożyczalni. 

 

 § 17. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni posiada cechy i numer inwentarzowy 

wypożyczalni.  
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 § 18. Zacieranie cech i numerów jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia sprzętu 

przez wypożyczalnię i koniecznością zapłacenia równowartości tego sprzętu. 

 

 § 19. Pożyczający obowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności 

materialnej i znajomości regulaminu. 

 

 § 20. Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych może wyrazić zgodę na przekazanie sprzętu 

innej instytucji, organizacji lub osobie niepełnosprawnej gdy na stanie jest sprzęt, który jest tylko 

magazynowany i nie znajduje chętnych do wypożyczenia. 

 

 


