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REGULAMIN UŻYCZANIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO: WSPOMAGAJĄCEGO STUDIOWANIE 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
 
Sprzęt wspomagający studiowanie osób niepełnosprawnych ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

studentów o orzeczony, stopniu niepełnosprawności w Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w 

Warszawie. Koszty zakupy specjalistycznego sprzętu zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania 

związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Sprzęt wspierający studiowanie osób niepełnosprawnych (zwany dalej „sprzętem”) może być 

użyczany wyłącznie studentom Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (zwaną 

dalej „Użyczającym”), posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

2. Warunkiem koniecznym do otrzymania sprzętu jest złożenie wypełnionego wniosku, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Ewidencją sprzętu zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 

4. Decyzję w sprawie użyczenia sprzętu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Okres użyczenia 
 

§2 
 

1. Sprzęt może zostać użyczony na okres nie dłuższy niż 1 semestr. 

2. Jeśli zachodzi konieczność przedłużenia okresu użyczenia urządzenia, należy złożyć wniosek na 

kolejny semestr. 

3. Po okresie użyczenia, korzystający z przedmiotu użyczenia jest zobowiązany do zwrócenia 

użyczonego sprzętu do siedziby Użyczającego. 

4. W trakcie roku akademickiego student może złożyć dwukrotnie wniosek o użyczenie takiego samego 

rodzaju sprzętu.  
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Obowiązki użyczającego 
 

§3 
 

1. Użyczający ma obowiązek przekazać korzystającemu z użyczenia wszelkie instrukcje, których 

znajomość jest konieczna do prawidłowego użytkowania sprzętu.  

2. Użyczający ma obowiązek poinformować korzystającego z użyczenia, przed zawarciem umowy, 

o wszelkich wadach użyczanego sprzętu. 

3. Użyczający ponosi wszelkie koszty konserwacji sprzętu, które nie są wynikiem nieprawidłowego 

użytkowania przez korzystającego z przedmiotu użyczenia.   

4. Po przekroczeniu terminu zwrotu użyczonego sprzętu, użyczający ma obowiązek pisemnie ponaglić 

korzystającego z użyczonego sprzętu o konieczności terminowego zwrotu sprzętu.  

5. W przypadku braku zwrotu użyczonego sprzętu, Pełnomocnik Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych, powiadamia pisemnie Rektora o zaistniałej sytuacji.  

 
 

Obowiązki korzystającego z użyczenia 
 

§4 
 

1. Osoba korzystająca z użyczenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użyczony jej sprzęt. 

2. W przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu korzystający z użyczenia zobowiązany 

jest do zgłoszenia tego faktu w BON.  

3. W  przypadku  całkowitego  zniszczenia  sprzętu  z  bezspornej winy studenta, zobowiązany jest 

on do zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach, a w przypadku gdyby nie było to możliwe 

- do zwrotu równowartości nowego sprzętu. 

4. Uszkodzenie powstałe z winy biorącego przedmiot użyczenia usuwane będą na jego koszt. 

5. W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy 

sprzęt, Uczelnia zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sadową. 

6. Jeżeli użyczeniu podlegają urządzenia osobiste, korzystający z użyczenia ma obowiązek usunąć 

wszystkie dane przed oddaniem urządzenia. 

7. Osoba korzystająca z przedmiotu użyczenia nie może udostępniać sprzętu osobom trzecim. 

8. Osoba korzystająca z przedmiotu użyczenia jest zobowiązana do podpisania umowy użyczenia, 

dokumentującej nazwę użyczanego urządzenia oraz okres użyczenia, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. 
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Natychmiastowy zwrot użyczonego sprzętu 
 

§5 

 

1. Pełnomocnik Rektora ds. Osób niepełnosprawnych może zażądać natychmiastowego zwrotu 

użyczonego sprzętu jeżeli: 

a) student korzystający z przedmiotu użyczenia, używa sprzętu niezgodnie z 

właściwościami, przeznaczeniem i umową, 

b) student korzystający z przedmiotu użyczenia, pozwala na jego użytkowanie osobom 

trzecim bez zgody Użyczającego, 

c) z  ważnych powodów, gdy przedmiot  użyczenia stanie  się  Uczelni  niezbędny do 

realizacji wyznaczonych celów statutowych, 

d) student korzystający z przedmiotu użyczenia utracił status studenta.  

 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§6 
 

1. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Rektorowi. 
 

2. Podpis na wniosku równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

3. Regulamin wchodzi w życiem z dniem jego podpisania. 
 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

                                                                 dr inż. Oleksiy Kopylov 


