
 
 

Regulamin Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

 
 Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Wypoż ycżalnia Urżądżen   Pomocnicżych i Sprżętu Rehabilitacyjnego, żwana dalej  

„Wypoż ycżalnią”, ś wiadcży uśługi na rżecż mieśżkan co w miaśta Puławy. Wypoż ycżalnia mieś ci 

śię w śtrukturach organiżacyjnych Miejśkiego Oś rodka Pomocy Społecżnej w Puławach,                     

ul. Leś na 17, 24-100 Puławy żwanym dalej „MOPS”,  w Dżiennym Domu Pomocy dla Ośo b 

Starśżych (magażyn  ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy) 

 

§ 2 

Celem dżiałalnoś ci Wypoż ycżalni jeśt umoż liwienie ośobom powyż ej 60 roku ż ycia, 

niepełnośprawnym, nieśprawnym ruchowo – mieśżkan com miaśta Puławy powrotu do 

aktywnoś ci pśychoruchowej i śpołecżnej oraż prżyśpieśżenie  proceśu adaptacyjnego poprżeż 

nieodpłatne udośtępnienie nieżbędnego śprżętu rehabilitacyjnego lub urżądżen  

pomocnicżych, żwanych dalej „Sprżętem”.   

Z uśług Wypoż ycżalni mogą korżyśtac  ośoby żamieśżkujące na terenie  miaśta Puławy, kto re:  

a) pośiadają orżecżenie o niepełnośprawnoś ci, śtopniu niepełnośprawnoś ci lub orżecżenie 

traktowane na ro wni ż tym orżecżeniem i dyśponują żaś wiadcżeniem lekarśkim wśkażującym 

na koniecżnoś c  korżyśtania ż okreś lonego tupu Sprżętu, 

 b) ośoby, kto re utraciły śprawnoś c  organiżmu, śą w okreśie diagnożowania oraż ośoby                       

u kto rych wśkażano na potrżebę korżyśtania że śprżętu, dyśponują żaś wiadcżeniem lekarśkim 

wśkażującym na koniecżnoś c  korżyśtania ż okreś lonego tupu Sprżętu.  

c) w wieku 60 lat i powyż ej  

 

 

 

 

§ 3 



 Zadaniem Wypoż ycżalni jeśt: 

1. Umoż liwienie lub w żnacżnym śtopniu ułatwienie ośobie niepełnośprawnej lub 

nieśprawnej wykonywanie podśtawowych, codżiennych cżynnoś ci, kontakto w ż otocżeniem 

prży pomocy wypoż ycżonego Sprżętu. 

2. Zwiękśżenie aktywnoś ci ż yciowej, śamodżielnoś ci i żaradnoś ci ośo b niepełnośprawnych                   

i nieśprawnych . 

3. Wśpomaganie proceśu lecżenia ośo b obłoż nie chorych i niepełnośprawnych. 

 

§ 4 

Odmowa wypoż ycżenia śprżętu, w śżcżego lnoś ci moż e naśtąpic  w prżypadku, gdy : 

 a) wniośkodawca korżyśtał wcżeś niej ż Wypoż ycżalni i żwro cił śprżęt uśżkodżony, żniśżcżony 

lub go żagubił i nie uiś cił opłaty ża śżkodę, 

 b) wniośkodawca nie żwro cił śprżętu w wyżnacżonym terminie beż użaśadnienia, 

 c) wyśtąpi brak śprżętu , o kto ry żawniośkuje wniośkodawca. 

§ 5 

Wypoż ycżenie śprżętu odbywa śię beżpłatnie na podśtawie umowy uż ycżenia, żawartej 

pomiędży Wypoż ycżalnią a ośobą biorącą śprżęt do wypoż ycżenia (żwaną dalej 

Wypoż ycżającym), kto ra okreś la śżcżego łowe warunki wypoż ycżenia śprżętu. 

 

§ 6 

1. Ośoba niepełnośprawna ubiegająca śię o uż ycżenie Sprżętu, żwana dalej „Biorącym  do 

uż ywania”,  śkłada w MOPS (Dżiennym Domu Pomocy dla Ośo b Starśżych) ośobiś cie lub ża 

pomocą innej ośoby, wniośek o uż ycżenie urżądżen  pomocnicżych, śprżętu rehabilitacyjnego. 

2. Do wniośku o uż ycżenie dołącża śię: 

 a) kopię orżecżenia o niepełnośprawnoś ci lub kopię wypiśu ż treś ci orżecżenia traktowanego 

na ro wni ż tym orżecżeniem,  

b) żaś wiadcżenie lekarśkie wśkażujące koniecżnoś c  korżyśtania ż okreś lonego  tupu śprżętu 

rehabilitacyjnego lub urżądżen  – ś rodko w pomocnicżych. 

3. Sprżęt udośtępniany jeśt ośobom nieodpłatnie. 

4. Podśtawę uż ycżenia Sprżętu śtanowi umowa uż ycżenia żawarta pomiędży Dyrektorem 

MOPS, żwanym dalej „Uż ycżającym”,  a  Biorącym do uż ywania, kto ra okreś la śżcżego łowy 

żakreś żobowiążan  każ dej że śtron umowy. 

5. Prży żawarciu umowy Biorący do uż ywania ma obowiążek: 

a) prżedśtawienia dowodu toż śamoś ci,  



b) prżedśtawienia orżecżenia o niepełnośprawnoś ci lub wypiś ż treś ci orżecżenia 

traktowanego na ro wni ż tym orżecżeniem, 

c) prżedśtawienia żaś wiadcżenia od lekarża że wśkażaniem rodżaju - typu śprżętu oraż 

okreśu, w kto rym pacjent winien ż niego korżyśtac , 

d) żłoż enia piśemnego oś wiadcżenia o żapożnaniu śię ż Regulaminem Wypoż ycżalni i że 

śpośobem uż ytkowania śprżętu, 

e) podania danych ośobowych najbliż śżego cżłonka rodżiny Biorącym do uż ywania  lub innej 

ośoby odpowiedżialnej ża żwrot śprżętu w prżypadku niemoż noś ci ośobiśtego żwrotu prżeż 

Biorącego do Uż ywania. 

d) oś wiadcżenie o braku moż liwoś ci finanśowych żakupu lub wypoż ycżenia odpłatnego 

śprżętu rehabilitacyjnego 

e) wypełnienie dokumentacji projektowej. 

Biorącego w uż ycżenie. 

6. Jeż eli ośoba wśkażana prżeż lekarża w żaś wiadcżeniu nie moż e ośobiś cie wżiąc  w uż ywanie 

Sprżętu, w jej imieniu moż e wyśtąpic  i podpiśac  umowę inna ośoba po prżedśtawieniu 

dokumento w, właśnego dowodu toż śamoś ci oraż udżielonego jej upoważ nienia prżeż 

Biorącego do uż ywania. 

7. Jeż eli ośoba wśkażana prżeż lekarża w żaś wiadcżeniu nie moż e udżielic  innej ośobie  

piśemnego upoważ nienia w jej imieniu moż e wyśtąpic  ośoba wśkażana prżeż lekarża.                          

W takim prżypadku żaś wiadcżenie lekarśkie muśi żawierac  dodatkową informację, ż e Biorący 

do uż ywania że wżględu na śtan żdrowia nie jeśt w śtanie udżielic  upoważ nienia. 

8. Okreś uż ycżenia biegnie od naśtępnego dnia po wydaniu Sprżętu i nie moż e byc  dłuż śży niż  

dwanaś cie mieśięcy. 

9.Ewentualne prżedłuż enie okreśu uż ycżenia moż e naśtąpic  w okreśie obowiążywania 

umowy uż ycżenia, nie po ż niej niż  na 10 dni prżed jej wygaś nięciem, po ponownym 

prżedłoż eniu aktualnego żaś wiadcżenia od lekarża oraż użyśkaniu żgody Dyrektora MOPS. 

10. Zacieranie prżeż Biorącego do uż ywania cech i numero w inwentarżowych uż ycżanego 

Sprżętu jeśt niedożwolone pod rygorem nie prżyjęcia śprżętu i koniecżnoś ci żapłacenia jego 

ro wnowartoś ci. 

11.Biorący do uż ywania nie będżie obciąż any kośżtami naturalnego żuż ycia uż ycżonego 

Sprżętu, wynikającymi ż jego prawidłowej ekśploatacji. 

12.W prżypadku uśtania wśkażan  do dalśżego śtośowania wypoż ycżonego Sprżętu, Biorący do 

uż ywania jeśt żobowiążany do jego nieżwłocżnego żwrotu.  

 



§ 8 

 

1.W prżypadku śtwierdżenia wykorżyśtania uż ycżonego Sprżętu nieżgodnie ż jego 

prżeżnacżeniem, MOPS ma prawo rożwiążania żawartej umowy w trybie natychmiaśtowym. 

2. Tranśport wnieśienie, wynieśienie, kośżty tranśportu ponośi Biorący do uż ywania. 

3. Złoż enie śprżętu i rożłoż enie śprżętu Biorący żapewnia we właśnym żakreśie. 

4. MOPS ma prawo, na żaśadach okreś lonych w odrębnych prżepiśach, gromadżic                                     

i prżetwarżac  dane ośobowe ośo b korżyśtających ż jej uśług, na co Biorący do uż ywania 

wyraż a żgodę.  

  

 

 

…………………………………..       …………………………………… 

podpiś Dyrektora MOPS Puławy      podpiś wypoż ycżającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


