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FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO „SANATUS” 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego Fundacji- Sanatus zwana dalej „Wypożyczalnią” 

funkcjonuje w ramach statutowej działalności Fundacji w ramach pomocy osobom 

poszkodowanym przez los. 

2. Celem działalności Wypożyczalni jest wsparcie osób przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych potrzebujących z korzystania ze sprzętu medycznego takiego jak: 

chodzik, kule, wózek. 

3. Wypożyczalnia bezpłatnie użycza sprzętu medycznego (dalej: Sprzęt). 

4. Wypożyczalnia mieści się w Wielkim Rychnowie . 

5. Wypożyczalnia jest czynna na Tel 664-143-351 

6. Wykaz Sprzętu przeznaczonego do użyczenia określa załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępny w siedzibie Wypożyczalni. 

7. Dokumentację obowiązującą w Wypożyczalni stanowią: 

a) wykaz sprzętu medycznego - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b) wzór wniosku o bezpłatne użyczenie - załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

c) wzór umowy o bezpłatne użyczenie - załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

8. Wykaz sprzętu medycznego, wzór wniosku o użyczenie, wzór umowy o użyczenie, 

dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-sanatus.pl i w siedzibie 

Fundacji. 

 

 

II. Zasady wypożyczania sprzętu 
 

§ 2 
1. Osoba zainteresowana bezpłatnym użyczeniem Sprzętu składa pisemny wniosek na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Wypożyczalni lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: fundacja-sanatus@wp.pl 

3. Na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w pkt 1 § 2 Regulaminu następuje 

zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia Sprzętu. 

4. Fundacja może odmówić bezpłatnego użyczenia Sprzętu bez podania uzasadnienia, jeżeli; 

a) Wnioskodawca korzystał już wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił Sprzęt uszkodzony 

lub zniszczony; 

b) Wnioskodawca nie zwrócił Sprzętu w wyznaczonym terminie bez uprzedzenia i 

uzasadnienia. 

5. Użyczenie Sprzętu odbywa się nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej 

pomiędzy Wnioskodawcą (pacjentem lub osobą go reprezentującą), a Fundacją. 

6. Umowa sporządzana jest na podstawie wniosku o użyczenie. 

7. Dodatkowo Wypożyczalnia w momencie bezpłatnego użyczenia sprzętu pobiera 

jednorazowo kaucję zwrotną na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych w 

wysokości ustalonej w umowie. 
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8. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w terminie 7 dni liczonych od 

daty upływu okresu określonego w umowie. W każdym przypadku przekroczenia terminu 

zwrotu Sprzętu Wypożyczalnia zatrzymuje wpłaconą kaucję zwrotną i może odebrać 

Sprzęt na koszt i ryzyko biorącego w użyczenie. 

9. W każdym przypadku niezwrócenia Sprzętu lub uniemożliwienia odbioru Sprzętu stosuje 

się odpowiednio zapisy § 3 Regulaminu. 

10. Jeżeli biorący w użyczenie chce przedłużyć  okres umowy zobowiązany jest zawiadomić o 

tym fakcie Fundację nie później niż do ostatniego dnia terminu określonego w umowie, 

wskazać okres na jaki ma zostać przedłużona umowa, przez co umowa zostanie 

automatycznie przedłużona o wskazany okres. 

III. Zasady Odpowiedzialności  

§ 3 
1. Po zakończeniu użyczenia biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić Sprzęt do 

Wypożyczalni w stanie niepogorszonym. 

2. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu wpłacona kaucja zwrotna podlega 

zarachowaniu na poczet kosztów naprawy lub zakupu Sprzętu. W przypadku gdy kaucja 

zwrotna nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy lub zakupu Sprzętu, biorący 

w użyczenie zobowiązany jest do wyrównania brakującej kwoty w terminie 7 dni 

liczonych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

3. Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony Sprzęt do 

wysokości wartości Sprzętu określonej w umowie. Podpisanie umowy jest równoznaczne 

z akceptacją ustalonej wartości Sprzętu. W przypadku uszkodzenia Sprzętu pobrana 

kaucja zwrotna jest przeznaczona na jego naprawę. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, 

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

uszkodzeniem, bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 

Fundacji, Fundacja  może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym i zażądać zwrotu Sprzętu. 

5. Zmiana użytkownika Sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Fundacji. 

6. Fundacja oświadcza, że Sprzęt jest w pełni sprawny technicznie bez gwarancji oraz że nie 

prowadzi serwisu Sprzętu.  

7. Nie respektowanie przez biorących w użyczenie Regulaminu stanowi podstawę do 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i do odebrania 

Sprzętu.  

IV. Postanowienia końcowe 

§ 4 
1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i 

przetwarzać dane osobowe biorących w użyczenie, którzy wyrażają na to pisemną zgodę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, załącznikach do niego oraz w 

umowach wszelkie decyzje wiążące podejmuje Prezes Fundacji-Sanatus. 


