
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu sposobu wykorzystania dotacji na zadania związane 

ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia w WSIiE TWP w Olsztynie ustalony 

Zarządzeniem Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr  43/12 z dnia 31 października 

2012r. 

 
WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO  

dla niepełnosprawnych studentów WSIiE TWP 
 
Imię i nazwisko: _________________________________________________________ 

PESEL: ___________________________ Nr albumu: ____________________________ 

Nr telefonu kontaktowego _____________________ Adres e-mail _____________________ 

 

Nazwa sprzętu, który chce Pan / Pani wypożyczyć: ____________________________ 

Na jaki okres?  _____________________________________________________________ 

Uzasadnienie konieczności wypożyczenia sprzętu (proszę zaznaczyć przeznaczenie sprzętu i sposób 
jego wykorzystania): 

 do pisania pracy magisterskiej - będzie używany głównie w domu, 
 zbieram materiały do pracy magisterskiej – potrzebuję sprzętu w bibliotece,  
 korzystania w trakcie zajęć, 
 do pomocy w pełnym uczestnictwie w procesie dydaktycznym. 
 inne:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani szkolenia przed wypożyczeniem sprzętu?   TAK / NIE 
Jeśli TAK, to w jakim zakresie? ______________________________________________ 
 

Informacje dodatkowe 
Proszę wpisać wszystkie dodatkowe uwagi, które mogą mieć wpływ na przyznanie  
Panu / Pani sprzętu.  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

WARUNKI UŻYCZENIA SPRZĘTU Z WYPOŻYCZALNI URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1) Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. 

2) W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu 
na policji oraz poinformowania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Wypożyczający 
zobowiązany jest dostarczyć użyczającemu wynik dochodzenia w sprawie zaginionego sprzętu. 

3) W przypadku nie dostarczenia wypożyczającemu wyniku dochodzenia w sprawie zaginionego sprzętu, 
wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia użyczenia sprzętu. 

4) Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić do Pełnomocnika Rektora ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

5) Uszkodzenia powstałe z winy wypożyczającego będą usuwane na jego koszt. 

6) W przypadku korzystania z użyczonej rzeczy w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub oddania 
osobie trzeciej do używania umowa użyczenia ulega rozwiązaniu. 

7) W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy 
sprzęt, WSIiE TWP zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową. 

8) Wypożyczający własnym podpisem potwierdza akceptację powyższych warunków. 
 
 
__________________________  __________________________ 
    data wypełnienia wniosku                                     podpis wypożyczającego 


