
Regulamin wypożyczalni sprzętu 

 dla studentów niepełnosprawnych 

 w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 
 

§ 1 

Z wypożyczalni mają prawo korzystać nieodpłatnie studenci: 

1) z niepełnosprawnością, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

lub dokument równoważny; 

2) przewlekle chorzy, nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których 

sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w Biurze 

ds. Osób Niepełnosprawnych; 

3) osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do 

pełnego uczestnictwa w zajęciach a okoliczności te potwierdza dokumentacja 

medyczna, przedłożona w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

1. Zgoda na wypożyczenie sprzętu bądź skorzystanie z niego na terenie uczelni udzielana 

jest na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. 

2. Decyzje w sprawie zgody podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. osób 

niepełnosprawnych. 

3. Z drukarek bądź skanera osoba niepełnoprawna może skorzystać jedynie na terenie 

uczelni.  

 

 

§ 3 

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wypożyczyć sprzęt osobiście, okazując ważna zgodę 

na wypożyczenie.  

2. Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo wypożyczyć sprzęt na okres jednego 

semestru lub jednego roku akademickiego.  

3. Wypożyczający wypełnia czytelnie kartę wypożyczenia i sygnuje ja własnoręcznym 

podpisem, oddzielenie dla każdej pozycji. 

4. W momencie wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający bierze odpowiedzialność za ich 

stan i termin zwrotu.  

5. Termin zwrotu, na wniosek zainteresowanego, może być przedłużony, jednak nie dłużej 

niż do końca roku akademickiego, w którym wypożyczający kończy studia. 

6. Wypożyczenie można prolongować osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. 

 

§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Uczelnia stosuje następujące sankcje: 

1) indywidulane upomnienia telefoniczne i listowne; 



2) wstrzymanie wypożyczeni na okres równy okresowi opóźnienia; 

3) w przypadkach szczególnych – pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni. 

2. Osoby nieprzestrzegające terminu zwrotu wypożyczonego sprzętu nie mogą korzystać 

z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Uczelni. 

 

§ 5 

1. Zwrot sprzętu może nastąpić poprzez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach 

poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu jest równoznaczny z datą wysyłki. 

2. Ze względu na konieczność dokonywania corocznej inwentaryzacji w okresie wakacji, 

termin zwrotu wypożyczonego sprzętu zgodny jest z terminem ostatniego zjazdu 

studiów niestacjonarnych. 

 

§ 6 

1. Wypożyczający ma obowiązek dbać o wypożyczony sprzęt. 

2. Wypożyczający obowiązany jest do sprawdzenia stanu użytkowanego lub 

wypożyczanego sprzętu i do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń 

pracownikowi Uczelni, pod rygorem obciążenia go odpowiedzialnością za uszkodzenia. 

3. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu Wypożyczający zgłasza koordynatorowi. W 

terminie jednego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub jego 

odpowiednik o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. W przypadku 

braku możliwości dostarczenia zagubionego bądź zniszczonego sprzętu wpłaca na 

konto Uczelni kwotę ustalona przez Kanclerza.  

  

§ 7 

1. Wypożyczający ma prawo zgłaszać Pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych 

wnioski dotyczące zasad udostępniania, trybu pracy, sprzętu brakującego w 

wypożyczalni itp. 

  

 


