
REGULAMIN 

Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego działającej 

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Jasienicy Rosielnej 

 

 

 

Słownik definicji: 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Wypożyczalni – oznacza to Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 

2. sprzęcie, stosowane zamiennie ze: sprzęcie rehabilitacyjnym – oznacza to sprzęt 

pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający, 

3. osobie niesamodzielnej – oznacza to osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego, 

4. kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769  

z późn. zm.), 

5. dochodzie – oznacza to dochód zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 

 

 

§ 1. 1. Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób niesamodzielnych, 

mieszkających na terenie Gminy Jasienica Rosielna, zwanych dalej „Korzystającymi”. 

2. Sprzęt rehabilitacyjny podlegający wypożyczeniu stanowi własność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej i wypożyczany jest nieodpłatnie. 

 

 

§ 2. Celem działalności Wypożyczalni jest szybka aktywizacja zawodowa 

i społeczna  mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna, którzy utracili sprawność organizmu 

oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez nieodpłatne udostępnianie sprzętu 

rehabilitacyjnego.  

 

 

§ 3. 1. Siedziba Wypożyczalni mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 36-220 Jasienica Rosielna 240. 

2.  Dla potrzeb Wypożyczalni mogą być wykorzystywane inne pomieszczenia 

magazynowe i warsztatowe. 

3. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się w dniach i godzinach pracy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. 

4. Obsługę Wypożyczalni zapewnia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jasienicy Rosielnej. 

 

 

§ 4. 1. Do zadań Wypożyczalni należy w szczególności: 

1) nieodpłatne udostępnianie Korzystającym sprzętu rehabilitacyjnego zgodnego 

z zaleceniami lekarskimi w odniesieniu do rodzaju stwierdzonej niepełnosprawności; 

2) dbanie o stałą konserwację, naprawy oraz serwis sprzętu rehabilitacyjnego oferowanego 

do wypożyczenia, w tym zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) przekazywanie Korzystającym, członkom ich rodzin i opiekunom instrukcji obsługi 

sprzętu rehabilitacyjnego; 

4) wypożyczanie wyłącznie sprzętu bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego technicznie; 



5) prowadzenie kart ewidencyjnych sprzętu rehabilitacyjnego;  

6) wydawanie i przyjmowanie sprzętu rehabilitacyjnego; 

7) kontrola stanu oddawanego sprzętu rehabilitacyjnego oraz sposobu jego użytkowania; 

8) prowadzenie bazy danych Korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego; 

9) prowadzenie ewidencji umów użyczenia. 

 

§ 5. 1. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni zakładana jest Karta 

Ewidencyjna Sprzętu, zwana dalej „Kartą”. 

2. Ewentualne usterki w sprzęcie oddanym do używania są ujęte w Karcie, która 

każdorazowo przy zawieraniu umowy najmu jest podpisywana przez Korzystającego 

i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Karta stanowi podstawę rozstrzygania 

ewentualnych sporów. 

3. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer inwentaryzacyjny i indywidualną kartę 

ewidencyjną, w której uwidacznia się datę użyczenia i zwrotu sprzętu, numer zawartej 

umowy oraz informacje dotyczące stanu zwracanego sprzętu. 

 

 

§ 6. 1. Prawo korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego mają osoby o statusie osoby 

niesamodzielnej udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 

zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, iż ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, które:   

1) posiadają wskazanie medyczne – zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność 

korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego; 

2) przedstawią aktualny dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania na 

terenie Gminy Jasienica Rosielna i złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania. Jeżeli 

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy i nie posiada zameldowania, wówczas 

weryfikacji miejsca zamieszkania dokonuje pracownik socjalny i potwierdza ten fakt 

sporządzeniem notatki służbowej. 

      2. W przypadku, gdy na dany sprzęt oczekuje co najmniej dwie osoby, zostanie 

przeprowadzone postępowanie, na podstawie którego sprzęt wypożyczony zostanie osobie, 

która uzyska największą liczbę punktów wg poniższej punktacji: 

a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 2 pkt, 

b) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 4 pkt, 

c)  osoby z zaburzeniami psychicznymi – 5 pkt, 

d) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 3 pkt. 

Kryterium rozstrzygające stanowić będzie dochód osoby niesamodzielnej nie przekraczający 

150% kryterium dochodowego. 

 

 

§ 7. 1. Podstawę oddania sprzętu do używania stanowi umowa użyczenia zawarta 

pomiędzy kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 

a Korzystającym, jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym, która określa 

szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy. 

2. Umowa może być podpisana przez opiekuna osoby niesamodzielnej pod warunkiem 

przedstawienia stosownego umocowania prawnego, które umożliwia występowanie w jej 

imieniu. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie (do 18 r.ż.), w przypadku których umowa 

może być podpisana przez jednego z rodziców, bez konieczności przedstawiania powyższego 

dokumentu. 

 

 

§ 8. 1. Sprzęt udostępnia się nieodpłatnie.  

2. Umowę wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawiera się na okres do 6 miesięcy  

z możliwością jej przedłużania. 



 

 

§ 9. 1. Korzystający jest zobowiązany zapoznać się ze sposobem użytkowania sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

2. Przedmiot użyczenia winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem  

i  instrukcją obsługi oraz przechowywany i utrzymywany w należytej czystości. 

3. Przy zwrocie sprzętu rehabilitacyjnego użyczający dokonuje kontroli stanu 

technicznego zwracanego sprzętu rehabilitacyjnego. Kontrola może być także dokonywana  

w trakcie trwania umowy użyczenia i dotyczyć stanu technicznego użyczonego sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz sposobu jego użytkowania. 

  

 

§ 10. 1. Okres korzystania ze sprzętu określa lekarz wystawiający zaświadczenie 

lekarskie o konieczności korzystania z danego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub 

wspomagającego. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy użyczenia. 

 2. Jedna osoba może korzystać wielokrotnie z Wypożyczalni, jeśli jest to uzasadnione 

z medycznego punktu widzenia, tj. wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny będzie niezbędny do 

odzyskania samodzielności, funkcjonalności i rehabilitacji. 

3. Zacieranie numerów wypożyczanego sprzętu jest niedozwolone, pod rygorem nie 

przyjęcia sprzętu i konieczności zapłacenia jego równowartości. 

4. W przypadku ustania wskazań do dalszego korzystania ze sprzętu, Korzystający jest 

zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu. 

 

 § 11. Koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego ewentualnego montażu 

i demontażu w każdym przypadku ponosi Korzystający. 

 

 

 § 12. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego podlegającego wypożyczeniu określa załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 13. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia.    



Załącznik  

do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego działającej przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Jasienicy Rosielnej 

 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego 

 

Lp. Typ sprzętu Ilość Wartość 

jednostkowa 

1 Kula łokciowa - MIKIRAD typ 01/MR 6 szt. 41,04 zł 

2 Kula pachowa - MIKIRAD typ 17/MR 6 szt. 72,36 zł 

3 Laska inwalidzka - MIKIRAD typ 12/MR 6 szt. 27,00 zł 

4 Balkonik - FOSHAN typ 913L 2 szt. 166,54 zł 

5 Balkonik - MIKIRAD typ 20/MR/W.ZK 2 szt. 205,20 zł 

6 Balkonik - MIKIRAD typ 20/MR/W.4K 2 szt. 237,60 zł 

7 Balkonik - MIKIRAD typ 20/MR/U.ZK 2 szt. 237,60 zł 

8 Podpórka - SUNCARE MEDICAL typ SC5060 2 szt. 218,01 zł 

9 Pas przepuklinowy - Typ PT 0117 10 szt. 205,20 zł 

10 Pas pooperacyjny - Typ PT 0101 4 szt. 81,00 zł 

11 
Pas lędźwiowo-krzyżowy - GIBAUD typ 6410 

LOMBOGIB 
6 szt. 299,70 zł 

12 
Stabilizator stawu skokowego - FARMEDICA-

ANTAR typ 1409 
4 szt. 199,80 zł 

13 Stabilizator kolana - FARMEDICA-ANTAR typ 1031 10 szt. 293,76 zł 

14 Stabilizator barku - IMING typ NS 102 6 szt. 97,20 zł 

15 Kołnierz ortopedyczny - AMBU typ PG128 6 szt. 172,80 zł 

16 Wózek inwalidzki aluminiowy - Soma typ SM-802WB  2 szt. 810,00 zł 

17 Wózek inwalidzki aluminiowy - Soma typ SM-852WB 3 szt. 810,00 zł 

18 Wózek inwalidzki toaletowy - FOSHAN typ FS 681 2 szt. 432,00 zł 

19 
Łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem oraz 

blatem nałóżkowym - Burmeier typ Arminia III 
10 sz. 3184,92 zł 

20 Rower rehabilitacyjny - ABISAL typ M0701 5 szt. 439,75 zł 

21 
Materac rehabilitacyjny składany (3-częściowy) - 

HABYS 
5 szt. 320,76 zł 

22 Skuter elektryczny - AKSON typ VITA S12 2 szt. 8640,00 zł 

23 
Materac przeciwodleżynowy - REHA-FUND typ TMS 

300 
10 szt. 383,40 zł 

24 
Materac pneumatyczny antyodleżynowy - AKSON 

typ AirFLO 250 z systemem osuszania pacjenta 
5 szt. 648,00 zł 

25 
Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 

bąbelkowy - AKSON typ AirFLO250 
5 szt. 216,00 zł 

26 
Szyna podjazdowa do wózka inwalidzkiego - 

Vermeiren typ 691 
2 szt. 1296,00 zł 

27 Orbitrek magnetyczny - PRESTO typ EAGLE SG 911E 3 szt. 697,00 zł 

28 Bieżnia elektryczna - ABISTAL typ BE4600 2 szt. 3677,70 zł 

29 
Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - 

KINESIS typ KTM 
2 szt. 831,60 zł 

30 
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych - KINESIS typ 

KRD 
2 szt. 415,80 zł 

31 
Lampa lecznicza - Zestaw – BIOTRON typ COMPACT 

III 
3 kpl. 3793,44 zł 



32 Inhalator - OMNIBUS typ MED. PLUS 1 4 szt. 1428,30 zł 

33 Łóżko rehabilitacji leczniczej – LUNA BASIC 28 szt. 2052,00 zł 

34 
Podnośnik z siedziskiem uniwersalnym BIRDIE 

COMPACT 
3 szt. 3132,00 zł 

35 
Koncentrator tlenowy – Perfecto 2 model 

IRC5PO2AW 
3 szt. 2808,00 zł 

36 Wózek inwalidzki Karma Ergo 115 10 szt. 972,00 zł 

37 Krzesło toaletowe SC7001L skł. 10 szt. 237,60 zł 

38 
Orteza stawu barkowego ACROMED DRQJOB 1 

prawa /NFZ/ 
2 szt.  540,00 zł 

39 
Orteza stawu skokowego 6463 rozm. 1 uniwersalny 

/NFZ/ 
2 szt. 162,00 zł 

40 Orteza kończyn dolnych AM-OSK-ZL/1R/NFZ/M 2 szt.  324,00 zł 

41 Orteza na staw biodrowy marki Qmed DRQI0B 2 szt.  432,00 zł 

42 Ergometr C6 2 szt.  3198,00 zł 

43 Bieżnia MENDOZ 3 szt.  3499,00 zł 

44 Krąg p/odleżynowy w pokrowcu S 10 szt.  79,92 zł 

45 Rotor elektryczny 3 szt.  1998,00 zł 

46 
Orteza stawu kolanowego 6504 rozm. 1 uniwersalny 

/NFZ/ 
2 szt.  378,00 zł 

47 Mata masująca MG 155 Beurer 10 szt.  426,30 zł 

48 

Materac przeciwodleżynowy z pompą pneumatyczną 

z systemem osuszania pacjenta AirFlo 250F H=11 cm 

/NFZ/ 

20 szt. 529,20 zł 

49 
Elektrostymulator przenośny dwukanałowy TRIO-

STIM 
2 szt.  1998,00 zł 

50 Sznurówka lędźwiowo – krzyżowa EB-514 L /NFZ/ 3 szt.  270,00 zł 

51 Urządzenie do masażu FitrollHome 3 szt.  3499,00 zł 

52 Glukometr zestaw 13 szt.  156,60 zł 

53 Skuter Colibri Exclusive Plus 2 szt.  7495,20 zł 

54 
Szyny wjazdowe dla wózków inwalidzkich U2 

teleskop. 
2 pary 1782,00 zł 

55 Lampa Bioptron MedAll ze statywem 1 szt.  4428,00 zł 

56 Orbitrek Crostainer UNIX P 3 szt.  3480,90 zł 

57 Elektrostymulator masażer 2 szt.  3499,00 zł 

58 Rower magnetyczny HS 67 AXUM 4 szt.  1668,45 zł 

59 Stepper skrętny OSK 4 szt.  512,25 zł 

60 Rower magnetyczny HMS M0410 1 szt.  3499,00 zł 

61 Poduszka ortopedyczna FLEX 7 szt.  118,80 zł 

62 
Materac przeciwodleżynowy z pompą pneumatyczną 

AirFlo 250F /NFZ/ 
5 szt.  178,20 zł 

 


