Zarządzenie nr 64/2017
z dnia 5 października 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będących osobami
niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będących osobami
niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
- intranet

Załącznik do zarządzenia nr 64/2017
z dnia 5 października 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będących osobami
niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi

I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wypożyczania
i korzystania ze sprzętu specjalistycznego wspierającego procesu kształcenia studentów
i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”.
2. Przedmiotem użyczenia może być sprzęt i oprogramowanie, takie jak: komputer przenośny,
laptop, tablet, lupa elektroniczna, dyktafon, inne, zwane dalej „sprzętem specjalistycznym”.
3. Prawo do wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przysługuje:
1) studentowi lub doktorantowi posiadającemu orzeczony stopień o niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2046, ze zm.);
2) studentowi lub doktorantowi przewlekle choremu, którego stan zdrowia, potwierdzony
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza prowadzącego (specjalistę w odpowiedniej
dziedzinie medycyny), uniemożliwia uczestniczenie w trybie standardowym w realizacji
procesu kształcenia.
II. Zasady i warunki użyczania sprzętu specjalistycznego
§2
1. Student lub doktorant Uniwersytetu będący osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
zwany dalej „wypożyczającym”, ma prawo do ubiegania się o użyczenie sprzętu
specjalistycznego, będącego w dyspozycji Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu.
2. Decyzję w sprawie użyczenia sprzętu specjalistycznego podejmuje Specjalista ds. Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu, po uprzednim złożeniu przez wypożyczającego wniosku;
wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego wypożyczający dołącza orzeczenie
lub zaświadczenie potwierdzające zależność pomiędzy stanem zdrowia a trudnościami
występującymi w trakcie realizacji procesu kształcenia, wydane przez:
1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny właściwy –
w przypadku orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności;
2) lekarza prowadzącego, specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny – w przypadku
zaświadczenia potwierdzającego przewlekłą chorobę.
§3
1. Sprzęt może zostać użyczony na okres nie dłuższy niż jeden semestr. Szczegółowy termin
użyczenia określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a wypożyczającym, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego umowy użyczenia sprzętu
specjalistycznego oraz protokołu wydania sprzętu specjalistycznego; wzór protokołu
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Sprzęt specjalistyczny jest wypożyczany nieodpłatnie w celu realizacji procesu kształcenia
w Uniwersytecie.
4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt
specjalistyczny przez cały okres jego użytkowania.
5. Wypożyczający zobowiązuje się do eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami
technicznymi, zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem,
a także nieudostępniania sprzętu osobom trzecim.
6. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego
nieodpowiedniego korzystania. Wszelkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić
do Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych. Uszkodzenia oraz szkody powstałe z winy
wypożyczającego będą usuwane na jego koszt.
7. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu specjalistycznego w wyniku okoliczności
za które odpowiada wypożyczający, zobowiązany jest on do zakupu nowego sprzętu o tych
samych parametrach lub zwrotu wartości przedmiotu użyczenia określonej w umowie,
o której mowa w ust. 1.
8. Sprzęt specjalistyczny powinien być zwrócony w stanie nie gorszym niż w dniu przyjęcia
w użyczenie, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
9. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić sprzęt specjalistyczny w przypadku upływu okresu
użyczenia, rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów lub
upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
10. Adnotacji o zwrocie sprzętu specjalistycznego dokonuje się na dokumencie protokołu
użyczenia.
11. W użyczonym sprzęcie specjalistycznym powinny być przed zwrotem usunięte pliki
i programy zainstalowane przez wypożyczającego.
§4
1. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu wypożyczający zobowiązany jest
do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji oraz poinformowania i dostarczenia
do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych kopii zawiadomienia złożonego na policji.
W przypadku gdy działania policji nie doprowadzą do odzyskania skradzionego Sprzętu
specjalistycznego, wypożyczający ma obowiązek dostarczenia protokołu umorzenia
śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu specjalistycznego. W przypadku jego nie
dostarczenia wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości według
wyceny z dnia użyczenia sprzętu specjalistycznego.
2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane oraz dane
przechowywane przez osobę użyczającą na wypożyczonym sprzęcie specjalistycznym.
III. Przepisy końcowe

1.

2.

§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące
w Uniwersytecie.
W przypadku uchylania się przez wypożyczającego od odpowiedzialności materialnej
za utracony lub uszkodzony sprzęt specjalistyczny Uniwersytet zastrzega sobie prawo
wystąpienia na drogę sądową.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu
specjalistycznego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI BĘDĄCYCH OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI LUB PRZEWLEKLE CHORYMI

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko studenta/doktoranta

…………………………………………………………………………………………………
wydział, kierunek i rok studiów, nr albumu

…………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania/domu)

…………………………………………………………………………………………………
telefon, adres e-mail

…………………………………………………………………………………………………
nazwa sprzętu specjalistycznego, będącego przedmiotem użyczenia

…………………………………………………………………………………………………
uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………
data i podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty)

Opinia i decyzja Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………
data i podpis

Załącznik nr 2
do Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu
specjalistycznego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
Zawarta w dniu ………………………………, w Łodzi, pomiędzy:
UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, reprezentowanym
przez: ……………………………………….…......... ‒ …….………………….……………,
zwanym dalej „Użyczającym”,
a
..……………………………………………………………………….………………………………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”.
§1
Użyczający oświadcza, że:
1) jest dysponentem sprzętu specjalistycznego, zwanego dalej „przedmiotem użyczenia”:
………………………………………………………………………………………….……………
(nazwa, seria i numer urządzenia)

2) przedmiot użyczenia jest wolnym od obciążeń finansowych i praw osób trzecich;
3) oddaje przedmiot użyczenia w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie
przedmiot użyczenia przyjmuje.
§2
Wartość przedmiotu użyczenia wynosi …….. zł brutto (słownie: ………………………………).
§3
Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.
§4
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do:
1) eksploatacji przedmiotu użyczenia zgodnie z jego wymogami technicznymi, w sposób
odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową,
w szczególności warunkami użytkowania przedmiotu użyczenia;
2) zabezpieczenia przedmiotu użyczenia przed ewentualną kradzieżą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
3) nieudostępniania sprzętu osobom trzecim;
4) dokonywania na własny koszt wszelkich niezbędnych napraw użyczonego sprzętu w celu
zachowania go w stanie nie gorszym, niż w dniu przyjęcia w użyczenie.
2. Biorący w użyczenie odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego używania przedmiotu użyczenia.
§5
Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się Regulaminem korzystania z wypożyczalni sprzętu
specjalistycznego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będących osobami
niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi wraz z załącznikami, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz
akceptuje zawarte w nim obowiązki.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od ……..……….......…… do ……..………...............
§7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia, a ponadto
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
Biorący w użyczenie przedmiot użyczenia:
1) używać będzie go niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
2) spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego; Biorący w użyczenie nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie przedmiotu użyczenia będące następstwem prawidłowego używania.
3) przekaże go osobie trzeciej bez zgody Użyczającego;
4) rażąco naruszy inne postanowienia niniejszej umowy lub Regulaminu.
§8
Umowa wygasa z dniem rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów
lub upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
§9
Biorący w użyczenie, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy określonego w § 6, w przypadku
wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 7 oraz zaistnienia przesłanek określonych w § 8,
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku powstania sporów w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony będą
rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu,
spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Użyczającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
UŻYCZAJĄCY

BIORĄCY W UŻYCZENIE

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu
specjalistycznego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi

PROTOKÓŁ WYDANIA UŻYCZANEGO SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

W dniu ……….…………………………… wydano
……………………………………..……………………………………...……..………………
(imię i nazwisko biorącego w użyczenie)

zamieszkałego/łej ……………………………………………………………….………………
(adres zamieszkania)

sprzęt specjalistyczny …….…………………………………………..…………………………
(rodzaj i nazwa sprzętu, numer seryjny i inwentarzowy)

………………………………………………………………………………………...…………
w stanie nieuszkodzonym.

……………………………………
(podpis użyczającego)

……………………………………
(podpis biorącego w użyczenie)

Adnotacja dotycząca zwrotu sprzętu specjalistycznego:
Zwrotu sprzętu specjalistycznego dokonano w dniu …………………………….. w stanie
technicznym ……………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………
(podpis użyczającego)

……………………………………
(podpis biorącego w użyczenie)

