
Zarządzenie Nr 3/2023 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości  

z siedzibą w Wałbrzychu  

z dnia 02 lutego 2023 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi 

wypożyczalnię sprzętu zwaną dalej „Wypożyczalnią”, która świadczy usługi na rzecz 

studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Osoby korzystające z usług Wypożyczalni 

nazywane są „Wypożyczającym”. 

2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w budynku przy ul. Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu  

i jest czynna od środy do piątku w godzinach od 9.00-15.00. 

3. Wypożyczającym nie może być osoba ze statusem wolnego słuchacza. 

4. Sprzęt stanowi własność Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą  

w Wałbrzychu nazywanej „Użyczającym”. 

5. Wykaz sprzętu przeznaczonego do udostępniania w ramach usług Wypożyczalni określa 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na miejscu w wypożyczalni oraz w systemie 

elektronicznego dziekanatu. 

7. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów  

z Niepełnosprawnością (PRSN). 

 

§ 2 

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 

1. Do wypożyczenia sprzętu uprawniony jest każdy student WSZiP o którym mowa  

w § 1 pkt.1 lub osoba przez niego upoważniona, po okazaniu właściwego upoważnienia). 

2. Sprzęt musi być używany zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Sprzęt oddaje się Wypożyczającemu do użytkowania nieodpłatnie. 

4. Użyczany sprzęt jest ubezpieczony i sprawny. Przed wydaniem następuje kontrola jego 

sprawności w obecności osoby wypożyczającej. 

5. Zapotrzebowanie na wypożyczenie określonego sprzętu składa się na wniosku  

o wypożyczenie sprzętu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Wypożyczający może wypożyczyć do 3 sprzętów na semestr. Zapotrzebowanie na kolejne 

sprzęty wymaga złożenia kolejnego wniosku wraz z uzasadnieniem. 

7. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy 

Wypożyczalnią a „Wypożyczającym”, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej 

ze stron umowy. 

8. Sprzęt może być wypożyczony na okres trwania 1 semestru, maksymalnie na okres całego 

roku akademickiego z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

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

Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed 

zakończeniem trwania umowy użyczenia. 

10.Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie 

przez strony aneksu do umowy. 

11.Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie do 10 dni 

roboczych od daty upływu okresu określonego w umowie. 



12.W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu Wypożyczający musi liczyć się  

z odmowną decyzją przy składaniu ponownego wniosku o użyczenie. 

13.W przypadku braku dokonania zwrotu użyczonego sprzętu, jego uszkodzenia lub 

zagubienia w trakcie użytkowania dalsze działania określa § 5 ust. 7-11. 

 

§ 3 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY 

SPRZĘT 

1. Po zakończeniu trwania umowy użyczenia Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić 

sprzęt do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym i w terminie określonym w § 2 ust. 11. oraz 

§ 5 ust. 4 i 8. 

2. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub celowego zniszczenia w okresie użyczenia 

Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu  

w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń 

w postępowaniu sądowym. 

 

§ 4 

ZASADY EWIDENCJONOWANIA SPRZĘTU 

1. Każdy sprzęt zakupiony do Wypożyczalni z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego 

jest oznakowany zgodnie z wytycznymi. Zabronione jest usuwanie oznaczeń i naklejek  

z wypożyczanego sprzętu. 

2. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna 

Sprzętu” z jego numerem inwentarzowym oraz opisem stanu technicznego, zwana dalej 

”Kartą”. 

3. Poza dokumentacją wymienioną w ust. 2 prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego 

przez Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i numer 

katalogowy sprzętu, cena jednostkowa brutto, numer umowy z Wypożyczającym, data 

wypożyczenia, data  zwrotu, imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące 

wydania i zwrotu sprzętu, podpisy PRSN lub przedstawiciela Wypożyczalni  

i Wypożyczającego. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI I PRAWA STRON 

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

iprzetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę. 

2. Brak przestrzegania przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do 

rozwiązania umowy użyczenia i bezzwłocznego zwrotu wypożyczonego sprzętu. 

3. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ciągu 7 dni roboczych z uwagi na: 

1. skreślenie z listy studentów uczelni, 

2. rezygnację ze studiów, 

3. zawieszenie w prawach studenta, 

4. otrzymanie zgody na urlop dziekański, 

5. wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na czas określony. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 student jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić  

o sytuacji PRSN w formie mailowej lub telefonicznej oraz zwrócić sprzęt do Wypożyczalni  

w ciągu 7 dni roboczych. 

5. Wypożyczalnia ma prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Wypożyczającego  

w umowie. 



6. W trakcie trwania semestru Wypożyczalnia ma prawo do kontroli sposobu użytkowania 

sprzętu oraz jego stanu technicznego. 

7. W przypadku, gdy sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, 

właściwościami sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem sprzętu  bądź też powierzeniem sprzętu osobie trzeciej bez zgody 

Wypożyczalni, PRSN rozwiązuje umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym i nakazuje zwrot sprzętu. 

8. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu Wypożyczający zgłasza niezwłocznie fakt 

PRSN w formie mailowej lub telefonicznej i jest zobligowany do dostarczenia sprzętu do 

Wypożyczalni w terminie do 3 dni od faktu zgłoszenia. 

9. Wypożyczający nie może dokonywać napraw zepsutego sprzętu we własnym zakresie lub 

zlecając naprawę osobom trzecim. 

10.W przypadku zagubienia lub kradzieży sprzętu Wypożyczający jest zobligowany zgłosić 

zaistniały fakt niezwłocznie PRSN w formie mailowej lub telefonicznej oraz sporządzić 

notatkę w tej sprawie z własnoręcznym podpisem. Dokument musi zostać przesłany do PRSN 

i do Wypożyczalni. 

11. W przypadku przywłaszczenia użyczonego sprzętu przez Wypożyczającego, PRSN 

zgłasza sprawę do Policji oraz do rzecznika dyscyplinarnego. 

 

§ 6 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2023 roku. 

 

 

                                                                                      Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 


