
                         REGULAMIN 

KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

PRZEZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO  

W LESZNIE 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sprzętu specjalistycznego zakupionego w ramach dotacji               

z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom będących osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

2. Celem działania Wypożyczalni sprzętu specjalistycznego jest minimalizowanie barier                               

oraz wyrównanie szans edukacyjnych studentom niepełnosprawnym. 

3. Z Wypożyczalni mogą korzystać studenci z niesprawnością wzrokową, słuchową oraz ruchową, które 

posiadają ważny dokument stwierdzający ich niepełnosprawność, a także wypełnili kwestionariusz 

rejestracyjny w Biurze ds. Studentów Niepełnosprawnych – załącznik nr 1. 

§ 2 

Warunki wypożyczenia sprzętu specjalistycznego  

1. Wypożyczenie sprzętu specjalistycznego następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych odpowiednio uzasadnionego wniosku – 

załącznik nr 2 oraz podpisaniu umowy wypożyczenia sprzętu – załącznik nr 3. 

2. Student podpisując umowę wypożyczenia sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt                             

wraz z wymaganymi akcesoriami, instrukcją obsługi a także pozbawiony wad technicznych. 

3. Sprzęt może być wypożyczony na okres maksymalnie jednego roku studiów bez możliwości jego 

przedłużenia. 

§ 3 

Zasady korzystania ze sprzętu specjalistycznego 

1. Student niepełnosprawny może korzystać ze sprzętu specjalistycznego zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. 

2. Studentowi nie wolno udostępniać sprzętu osobom trzecim a także dokonywać samodzielnie żadnych 

napraw. 

3. Student korzystający ze sprzętu specjalistycznego zobowiązany jest do zgłaszania Pełnomocnikowi 

Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych wszelkich usterek i awarii sprzętu. 

4. Student niepełnosprawny jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu specjalistycznego                 

w terminie określonym w umowie wypożyczenia sprzętu. 

 

 



§ 4 

Odpowiedzialność za sprzęt specjalistyczny 

1. Student ponosi odpowiedzialność finansową za utratę oraz zniszczenie sprzętu jeżeli używa               

go w sposób niezgodny z właściwościami, przeznaczeniem sprzętu oraz instrukcją obsługi. 

2. Student nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego  

użytkowania. 

3. Uszkodzenia sprzętu  powstałe z winy studenta będą usuwane na jego koszt. 

4. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego – student niepełnosprawny jest 

zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji (poświadczonego protokołem)                  

oraz powiadomienia Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

5. W przypadku nie dostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu 

specjalistycznego, student jest zobowiązany do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia 

wypożyczenia sprzętu określonej w umowie wypożyczenia sprzętu. 

6. W przypadku gdy zwrot sprzętu nie nastąpi w wyznaczonym terminie student niepełnosprawny 

zostaje wezwany pisemnie do jego zwrotu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.                     

Jeśli mimo odbioru pisma student nie dokona zwrotu sprzętu, sposób postępowania jest identyczny 

jak w ust. 5.  

7. Procedura określona w ust. 5 i 6 obowiązuje również w przypadku skreślenia z listy studentów. 

§ 5 

Ewidencja sprzętu specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych 

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje indywidualny numer katalogowy oraz kartę ewidencyjną,                              

w której wpisuje się numer albumu, imię i nazwisko studenta wypożyczającego sprzęt, datę 

wypożyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela Wypożyczalni. 

2. W Wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych prowadzi się ponadto zbiorczą 

ewidencję sprzętu. 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Rektor 

Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

                                                                                                 REKTOR 

                                                                                         Wyższej Szkoły Humanistycznej 

                                                                             im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 
 

 

                                                                                         prof. WSH dr Anna Bartkowiak 

 
Wykaz załączników: 

1. Kwestionariusz rejestracyjny dla studentów niepełnosprawnych 

2. Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych 

3. Umowa wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych  

 



Załącznik nr 1 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie                                                    

64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5 

 (65) 529-47-77, 502-106-439, 502-106-416 

_________________________________________________ 

 
 

Kwestionariusz rejestracyjny 
dla studentów niepełnosprawnych 

 
 

Leszno, dnia ………………… 

 
DANE OSOBOWE 
 

1. Nazwisko ……………………………………………………………………………...... 

2. Imię …………………………………………………………………………………….. 

3. Nr albumu ……………………………………………………………………………… 

4. Rok studiów……………    Kierunek………………………………………………….. 

5. Specjalność studiów ……………………………………………………………………. 

6. Studia (zaznaczyć właściwe):           I stopnia 

                                                          II stopnia 

DANE DO KONTAKTU 

Prosimy o uzupełnienie danych na które wyraża Pani/Pan zgodę  w celu kontaktu Uczelni                   
ze studentem. Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko i wyłącznie w celu kontaktu. 
 

1. Adres korespondencyjny ………………………………………………………..……… 

2. Telefon komórkowy ……………………………………………………………………. 

3. E-mail …………………………………………………………………………………... 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

1. Stopień niepełnosprawności  (zaznaczyć właściwe):                                                                     

  lekki              

       umiarkowany         

       znaczny 

                                                                                

1. Termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: ……………………… r. 

2. Symbol przyczyny niepełnosprawności: ……..-….. 

3. Niepełnosprawność jest skutkiem dysfunkcji (zaznaczyć właściwe):                                                              

             narządu wzroku 

             narządu słuchu 

             narządu ruchu  

             inne ……………………………………………………………………………... 



 

4. Opis niepełnosprawności z uwzględnieniem informacji, które mogą być pomocne przy 

doborze odpowiedniej pomocy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Rodzaj oczekiwanej pomocy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Oświadczam iż zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych 

osobowych. 

 

 

 

                ……………………….                                          ………………………………. 
                                       Data                                                                                                      Podpis studenta 

 

 

 

 

 

    ��������������� 
                              Data i podpis  
               osoby przyjmującej kwestionariusz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie                                                       

64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5 

 (65) 529-47-77, 502-106-439, 502-106-416 

_________________________________________________ 

 
 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego  
dla studentów niepełnosprawnych 

 

Leszno, dnia ………………… 

 

1. Nazwisko ……………………………………………………………………………....... 

2. Imię ……………………………………………………………………………………… 

3. Nr albumu ……………………………………………………………………………….. 

4. Stopień niepełnosprawności  (zaznaczyć właściwe):                                                                     

  lekki              

       umiarkowany         

       znaczny 

 

5. Opis niepełnosprawności: ………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………...... 

6. Nazwa sprzętu specjalistycznego, który chce Pan/Pani wypożyczyć:…………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Okres wypożyczenia: …………………………………………………………………...... 

                                          rok akademicki: …..……./……….. 

8. Uzasadnienie konieczności wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów 

niepełnosprawnych : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 
Oświadczam iż zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych 
osobowych. 
 
 

                ……………………….                                          ………………………………. 
                                       Data                                                                                                      Podpis studenta 

   

 

��������������� 
                              Data i podpis  
              osoby przyjmującej kwestionariusz 
 



 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

Opinia Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych: 

  wyrażam zgodę  

  nie wyrażam zgody  

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

          ……………………….                                          ……………….……………………. 
                             Data                                                                                        Podpis i pieczątka Pełnomocnika Rektora 
                                                                                                                                  ds. Studentów Niepełnosprawnych   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie                                                    

64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5 

 (65) 529- 47 -77, 502-106-439, 502-106-416 

______________________________________________________ 
 

Umowa wypożyczenia sprzętu specjalistycznego 
                   dla studentów niepełnosprawnych 

 
zawarta w dniu ……………………… w Lesznie pomiędzy:  

Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie zwaną 

dalej „Użyczającym” reprezentowaną  przez …………………………………………. 

a  ……………………….………. zamieszkałą/ym  …………………………………………… 
                      (imię i nazwisko)                                                                                         (adres zamieszkania) 
 

                                                                                   …………………………………………… 

zwanym dalej „Użytkownikiem”.  
 

§ 1 

Użyczający  wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez użytkownika sprzętu specjalistycznego: 

……………………………………………..…………… o numerze katalogowym: 

…………………………………………. w celu korzystania z niego w siedzibie Uczelni oraz poza 

nią.  

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od …………………….  do ……………………… w roku 

akademickim …………../………….. .  

§ 3 

Użytkownik oświadcza, że otrzymał sprzęt specjalistyczny wraz z wymaganymi akcesoriami, 

instrukcją obsługi, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku i nie 

posiada wad. 

§ 4 

Użytkownik zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją 

obsługi oraz że nie będzie go udostępniał osobom trzecim. 

§ 5 

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia. W przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej umowy, 

Użyczający ma prawo do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 6 

Wartość sprzętu specjalistycznego według wyceny w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi: 

…………………. zł. 

§ 7 



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

§ 8 

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za utratę oraz zniszczenie sprzętu jeżeli używa 

go w sposób niezgodny z właściwościami, przeznaczeniem sprzętu oraz instrukcją obsługi. 

9. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego  

użytkowania. 

10. Uszkodzenia sprzętu  powstałe z winy użytkownika będą usuwane na jego koszt. 

11. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego – użytkownik jest 

zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji (poświadczonego protokołem) 

oraz powiadomienia Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

12. W przypadku nie dostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu 

specjalistycznego, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia 

wypożyczenia sprzętu określonej w umowie wypożyczenia sprzętu. Zwrot wartości przedmiotu 

umowy nastąpi w terminie określonym w pisemnym wezwaniu. 

13. W przypadku gdy zwrot sprzętu nie nastąpi w wyznaczonym terminie użytkownik zostaje 

wezwany pisemnie do jego zwrotu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  Jeśli 

użytkownik nie dokona zwrotu sprzętu w w/w terminie, sposób postępowania jest analogiczny jak 

w ust. 5.  

14. Procedura określona w ust. 5 i 6 obowiązuje również w przypadku skreślenia użytkownika                 

z listy studentów. 

§ 9 

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania ze sprzętu specjalistycznego 

przez studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie oraz akceptuje jego warunki. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                        Użyczający                                                                      Użytkownik 

 

 

      ……………………………………                     …………………………………………. 

 


