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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU  

REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO  

PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ „HORYZONT” z siedzibą w Pniewach. 

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla mieszkańców Gminy 

Obrzycko, zwana dalej „Wypożyczalnią”, funkcjonuje przy Spółdzielni Socjalnej Horyzont 

w Pniewach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Aleja Jana 

Pawła II w Obrzycku.  

2. Przedmiotem działalności Wypożyczalni jest użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych i osób 

niesamodzielnych pochodzących z terenu Gminy Obrzycko. 

3. Wypożyczalnia mieści się w Zielonejgórze przy ul. Szkolnej 4a i obejmuje zasięgiem 

działania teren Gminy Obrzycko.  

4. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, po uprzednim umówieniu się 

telefonicznie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, tel. 61 29 13 035. 

5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, i wspomagającego zwanych dalej „Sprzętem”, 

przeznaczonego do wypożyczenia, stanowi Załącznik Nr 1. 

6. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług 

Wypożyczalni. 

§ 2.  

Z Wypożyczalni może korzystać osoba, zwana dalej „Biorącym do używania”, która:  

1) posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) 

2) posiada status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego,  

3) jest mieszkańcem Gminy Obrzycko (w rozumieniu przepisów KC).  
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II. Zasady wypożyczania Sprzętu 

§ 3. 

1. Wypożyczenie Sprzętu jest bezpłatne. 

2. Usługi świadczone osobom korzystającym z Wypożyczalni odbywać się będą na podstawie 

niniejszego Regulaminu oraz umowy użyczenia stanowiącej załącznik Nr 3, która określa 

szczegółowy zakres obowiązków każdej ze stron.  

3. Biorący do używania zobowiązany jest do zapoznaniu się i podpisania z niniejszego 

Regulaminu . 

4. Przy zawarciu umowy Biorący do używania ma obowiązek:  

1) złożyć stosowny wniosek o wypożyczenie Sprzętu, którego wzór stanowi załącznik  

Nr 2,  

2) przedstawić dowód tożsamości,  

3) przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest osobą 

niesamodzielną, tj. stwierdzające konieczność opieki lub przedstawić orzeczenie o 

niepełnosprawności/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

5. Strony określą w umowie o użyczenie osobę do kontaktów w rodzinie, na wypadek 

znaczącej zmiany stanu zdrowia Biorącego do używania uniemożliwiającej osobisty kontakt  

z pracownikiem Wypożyczalni. 

6. Wszelkie zmiany danych w umowie, w tym dotyczące adresu zamieszkania, Biorący do 

używania powinien zgłosić w terminie 7 dni.  

7. Wypożyczalnia może zorganizować odpłatnie usługę dostarczenia i odbioru Sprzętu 

wielkogabarytowego do i z miejsca zamieszkania Biorącego do używania. Usługa 

dostarczania i odbioru Sprzętu dotyczy jedynie Sprzętu wielkogabarytowego.  

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

trzecim.  

9. Jednocześnie można wypożyczyć maksymalnie 3 rodzaje Sprzętu.  

10. Sprzęt można wypożyczyć na okres do 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia.  

11. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego Sprzętu, 

Biorący do używania zawiadamia pracownika Wypożyczalni w terminie nie późniejszym, niż 

określa to umowa wypożyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego 

Sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.  
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12. Jedna osoba może korzystać wielokrotnie z Wypożyczalni, jeśli będzie to uzasadnione  

z medycznego punktu widzenia tj. wypożyczone Sprzęty będą niezbędne do odzyskania 

samodzielności, funkcjonalności, rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia.  

13. W przypadku ustania wskazania do dalszego korzystania ze Sprzętu, Biorący do używania 

jest zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu. 

14. Wypożyczalnia ma prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Biorącego do 

używania oraz prawo kontroli sposobu użytkowania Sprzętu. 

15. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 

jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym  

i obciążyć Biorącego do używania kosztami ewentualnej naprawy, a Biorący do używania 

zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzętu.  

16. Nieprzestrzeganie przez Biorącego do używania niniejszego Regulaminu stanowi podstawę 

natychmiastowego rozwiązania umowy z obowiązkiem zwrotu wypożyczonego Sprzętu.  

  

III. Zasady odpowiedzialności Biorącego za właściwe użytkowanie wypożyczonego Sprzętu 

§ 4. 

1. Biorący do używania winien dbać o Sprzęt ze szczególną troską, ponosząc za niego 

odpowiedzialność w granicach rzeczywistej szkody, w szczególności Biorący do używania 

zobowiązuje się używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu używania 

zwrócić go w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem 

prawidłowego używania. 

2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia Sprzętu z winy Biorącego do 

używania, pokrywa on koszty jego naprawy.  

3. Zacieranie przez Biorącego do używania cech i numerów inwentarzowych wypożyczonego 

Sprzętu jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia Sprzętu i konieczności zapłacenia jego 

równowartości.  

 

IV.  Źródła finansowania wypożyczalni  

§ 5. 

Wypożyczalnia finansowana jest ze środków własnych Spółdzielni Socjalnej Horyzont z siedziba 

w Pniewach, której członkiem jest gmina Obrzycko. 
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V. Postanowienia końcowe  

§ 6.  

1. Niniejszy Regulamin zatwierdza Zarząd Spółdzielnia Horyzont w Pniewach. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie wiążące decyzje podejmują 

przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Horyzont w Pniewach w porozumieniu z Kierownikiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić  

i przetwarzać dane osobowe Biorących do używania, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.  

5. Wypożyczalnia prowadzi rejestr osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu 

rehabilitacyjnego i wspomagającego w Gminie Obrzycko, który stanowi załącznik Nr 4. 

6. Spółdzielnia Socjalna Horyzont, jako realizator zadania zastrzega sobie prawo do nanoszenia 

zmian w niniejszym Regulaminie, szczególnie, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę 

przepisów prawa lub warunków umowy. 

7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Horyzont w 

Pniewach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku oraz na stronie internetowej 

www.opsobrzycko.pl. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.  

 

…………………………………………….. 

podpis Biorącego do używania 


