Zasady wypoŜyczania
urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach
WypoŜyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

I.

Postanowienia ogólne

1. WypoŜyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Brzozowie zwana dalej „WypoŜyczalnią” świadczy
nieodpłatne usługi na rzecz mieszkańców Gminy Brzozów, natomiast na rzecz mieszkańców
pozostałych gmin Powiatu Brzozowskiego odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszych „Zasad”, który dostępny jest w siedzibie WypoŜyczalni.
2. WypoŜyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób, które posiadają:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- zaświadczenie o konieczności korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego wystawione przez lekarza
prowadzącego.
3. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych zwanych dalej „sprzętem”,
przeznaczonym do wypoŜyczenia określa załącznik nr 2 do niniejszych „Zasad”, który dostępny
jest w siedzibie WypoŜyczalni.
4. Biorący do wypoŜyczenia odpowiada za sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę,
określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
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Zasady wypoŜyczania sprzętu

Podstawą wypoŜyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Brzozowa
Józefem Rzepką a biorącym do wypoŜyczenia, która określa szczegółowy zakres obowiązków
kaŜdej ze stron umowy.
Biorący do wypoŜyczenia na zabezpieczenie ewentualnych szkód wypoŜyczonego Sprzętu
składa podpisany weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę odpowiadającą wartości
wypoŜyczonego Sprzętu.
Opłata za wypoŜyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzenia pomocnicze pobierana będzie od
mieszkańców gmin Powiatu Brzozowskiego z wyłączeniem mieszkańców Gminy Brzozów
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik Nr 1 do zasad wypoŜyczania.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron przysługuje prawo
Ŝądania zwrotu wpłaconej a niewykorzystanej opłaty.
W przypadku śmierci osoby w czasie trwania umowy obowiązek zwrotu tego sprzętu spoczywa
na członkach najbliŜszej rodziny ( spadkobiercach). Osoby te mogą ubiegać się o zwrot
niewykorzystanej opłaty za wypoŜyczenie.
Przed zawarciem umowy zainteresowany ma obowiązek przedstawienia dowodu toŜsamości,
zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu lub orzeczenia
przyznającego stopień niepełnosprawności, oraz złoŜenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu
się ze sposobem uŜytkowania sprzętu.
Sprzęt moŜe być wypoŜyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy, z zastrzeŜeniem pkt.8.
W przypadku nadzwyczajnej konieczności przedłuŜenia okresu korzystania z wypoŜyczonego
sprzętu, korzystający zawiadamia WypoŜyczalnię w formie pisemnej o takiej potrzebie.
Przekroczenie terminu uŜywania sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie upowaŜnia
WypoŜyczalnię do odebrania sprzętu na koszt biorącego do wypoŜyczenia.

III.

Zasady odpowiedzialności biorącego do wypoŜyczenia
za wypoŜyczony sprzęt.

Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego uŜytkowania.
W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy biorącego do
wypoŜyczenia pokrywa on koszty naprawy.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi biorący do wypoŜyczenia zobowiązany jest on do zakupu takiego samego sprzętu, a w
przypadku gdyby to nie było moŜliwe zwrotu równowartości tego sprzętu.
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IV.

Zasady ewidencjonowania usług.

1. KaŜdy egzemplarz sprzętu otrzymuje nr katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której
uwidacznia się osobę wypoŜyczającego, datę uŜyczenia i zwrotu sprzętu. Karta zawiera podpisy
przedstawicieli WypoŜyczalni i biorącego do wypoŜyczenia. NiezaleŜnie od tego prowadzi się, w
systemie elektronicznym, zbiorczą ewidencję posiadanego przez WypoŜyczalnię sprzętu zawierającą
w szczególności następujące dane:
- nazwa i nr katalogowy sprzętu,
- data udostępnienia i zwrotu sprzętu,
- imię i nazwisko oraz adres biorącego do wypoŜyczenia,
- uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu,
- sposób zabezpieczenia.
V. Postanowienia końcowe
1. WypoŜyczalni słuŜy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez biorącego do wypoŜyczenia
oraz kontroli sposobu uŜytkowania sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego
zniszczenia, WypoŜyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciąŜyć
biorącego do wypoŜyczenia kosztami ewentualnej naprawy.
3. WypoŜyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i
przetwarzać dane osobowe biorących do wypoŜyczenia, którzy wyraŜają na to pisemną zgodę.

