REGULAMIN
MIEJSKIEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
prowadzonej przez CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNANSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrów Tumski 2,
oświadcza, iż prowadzi miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych, zwanej dalej Wypożyczalnią, przy ulicy Rynek Wildecki 4a w Poznaniu.
2. Miejsce przechowywania oraz konserwacji części sprzętu rehabilitacyjnego
zarządzanego przez Wypożyczalnię, jak również drugie miejsce odbioru sprzętu,
w zależności od preferencji potencjalnych beneficjentów, znajduje się
w pomieszczeniach przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu. Odbiór sprzętów
z ul. Sędziwoja 46 będzie następował po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru.
3. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
4. Caritas Archidiecezji Poznańskiej oświadcza, iż jest dysponentem sprzętu będącego
na stanie Wypożyczalni.
5. Wypożyczalnia realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
a) udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
(zwanego dalej Sprzętem) w zależności od rodzajów niepełnosprawności,
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz
zastosowania w rehabilitacji i terapii,
b) konserwację i naprawę sprzętu, o którym mowa powyżej,
6. Za bieżące funkcjonowanie wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością
odpowiedzialny(-a) jest Magdalena Wójtowicz.
7. Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy będący własnością Wypożyczalni pochodzi ze
środków własnych Wypożyczalni, środków pozyskanych z dotacji Miasta Poznania
oraz darowizn od osób prywatnych.
Rozdział II
Zasady wypożyczania sprzętu
1. Caritas Archidiecezji Poznańskiej prowadzi ewidencję usług, związanych
w wypożyczaniem sprzętu, która zawiera w szczególności: dane osoby dla której
sprzęt został wypożyczony, datę wypożyczenia sprzętu, rodzaj wypożyczonego
sprzętu, okres wypożyczenia i wysokość kaucji za usługę wypożyczenia oraz stan
techniczny w jakim sprzęt został oddany.
2. Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku
70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą
wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.
3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu
mogą skorzystać osoby poniżej 70 r. na podstawie przedstawionych dodatkowych
informacji dot. sytuacji materialno – bytowej.
4. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej: Wypożyczającym, Caritas
Archidiecezji Poznańskiej wypożycza urządzenie pomocnicze lub sprzęt rehabilitacyjny
dla wyłącznego użytku Wypożyczającego lub osoby dla której wnioskuje się o sprzęt.
5. Od adresatów zadania będzie wymagało się przedstawienia zaświadczenia od lekarza
w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni lub
innego dowodu potwierdzającego ww. konieczność (np. wypis ze szpitala, itp.) oraz
oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego
miesiąc zgłoszenia.
6. Wzór ww. wniosku oraz oświadczenia o wysokości dochodów dostępny będzie na
stronie internetowej Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz w siedzibie Wypożyczalni.
7. Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje pracownik wypożyczalni na podstawie
wniosku, o którym mowa w punkcie 4 oraz załączonej dokumentacji w terminie
do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
8. W przypadku uwzględnienia wniosku przedstawiciel wypożyczalni ustala
z wnioskodawcą termin podpisania umowy użyczenia.
9. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego zastrzega sobie prawo do odmowy
wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:
a) wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony,
zniszczony lub go zagubił
b) wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia
c) braku sprzętu
10. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia
zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a osobą biorącą sprzęt
do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa szczegółowe warunki
wypożyczenia sprzętu.
11. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni, Wypożyczający
zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej
na podstawie wyceny sprzętu obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
Informacja o kaucji będzie co roku podawana do publicznej wiadomości osób
zainteresowanych.
12. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim ustaleniu terminu
z Pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz po podpisaniu
umowy użyczenia i okazaniu dowodu uiszczenia wpłaty za kaucję oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego .
13. W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia
trzecią osobę reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona

winna posiadać dokument tożsamości oraz upoważnienie, którego wzór znajduje się
na stronie internetowej Caritas.
14. W przypadku śmierci Wypożyczającego odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt
i obowiązek jego zwrotu przechodzi na najbliższego członka rodziny lub osobę
wskazaną w Umowie.
15. Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawierana jest na okres 3 miesięcy.
W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy
na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.
16. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu,
Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię Caritas Archidiecezji Poznańskiej w formie
pisemnej/mailowej/telefonicznej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed upływem
okresu określonego w umowie użyczenia, na który sprzęt został wypożyczony.
Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie
przez strony aneksu do umowy.
17. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni
licząc od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia
terminu zwrotu sprzętu Wypożyczalnia może odebrać sprzęt we własnym zakresie. W
takim przypadku, Caritas Archidiecezji Poznańskiej zastrzega sobie prawo
do umniejszenia kaucji zwrotnej o koszt transportu.
18. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami użytkowania
wypożyczonego sprzętu. Sposób wykorzystania sprzętu przez Wypożyczającego,
określa rehabilitant lub lekarz.
19. Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca
zamieszkania.

Rozdział III
Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt
1. Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do
Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym.
2. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia,
wpłacona kaucja może podlegać zarachowaniu na poczet kosztów naprawy bądź
zakupu sprzętu.
W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy
bądź zakupu sprzętu, Wypożyczający może zostać zobowiązany do dopłaty brakującej
kwoty w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia
roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie
z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób
zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie

powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
Caritas może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Po zwrocie sprzętu w stanie nie wskazującym na uszkodzenie lub niewłaściwe
wykorzystywanie sprzętu następuje zwrot kaucji.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach
gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to
pisemną zgodę. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wypożyczających
zawarte są w klauzuli informacyjnej dołączonej do formularza zgłoszeniowego
2. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi
podstawę do rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące
podejmuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Ks. Marcin Janecki
Dyrektor

