REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
PRZEZ STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB PRZEWLEKLE CHORYCH

§1
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.

572, z późn. zm.) w sprawie stwarzania studentom i doktorantom, będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
2. Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Załącznik nr

1 do Uchwały Nr 23/2016 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 7 kwietnia 2016 r., § 10,
p.5) w sprawie możliwości korzystania przez studentów niepełnosprawnych
z dodatkowych urządzeń, które są własnością Uczelni.

§2
ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PWSZ W RACIBORZU

1. Sprzętem

specjalistycznym

są

urządzenia

przeznaczone

dla

studentów

z niepełnosprawnościami, które służą wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.
Urządzenia te wpisane są do rejestru sprzętu specjalistycznego (załącznik nr 4).
2. O wypożyczenie sprzętu specjalistycznego mogą ubiegać się studenci Państwowej

Wyższej

Szkoły

Zawodowej

w

Raciborzu

posiadający

orzeczenie

o niepełnosprawności lub dotknięci przewlekłą chorobą.
3. Miejscem

przechowywania

sprzętu

specjalistycznego

jest

Biblioteka

PWSZ

w Raciborzu.
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4. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób

Niepełnosprawnych oraz Dyrektor Biblioteki PWSZ w Raciborzu.
5. Wyznaczony pracownik biblioteki zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu,

prowadzenia rejestru wypożyczania (załącznik nr 5) oraz sprawdzenia poprawności
jego funkcjonowania.
6. Sprzęt wypożycza się na wniosek studenta na okres określony przez Pełnomocnika

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
7. Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu, student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych.
8. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych opiniuje złożony wniosek.
9. W przypadku pozytywnej opinii student zobowiązany jest do uzupełnienia formularza

rejestracyjnego (załącznik nr 2) oraz do złożenia oświadczenia o wzięciu pełnej
odpowiedzialności za powierzony mu sprzęt, które stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
10. Student wypożyczając sprzęt specjalistyczny zobowiązany jest do:
a. eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi,
b. korzystania zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie do celów edukacyjnych.
c. zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
d. nieudostępniania sprzętu osobom trzecim.
11. Student ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z niewłaściwym

użytkowaniem sprzętu.
12. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu, który został wypożyczony student

zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na policji i
poinformowania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz do
dostarczenia protokołu zgłoszenia kradzieży i ewentualnie protokołu umorzenia
śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu.
13. Dostarczenie dokumentów określonych w pkt. 12 nie zwalnia studenta z

odpowiedzialności materialnej za wypożyczony sprzęt.
14. Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy studenta będą usuwane na jego koszt.
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15. Student

wypożyczający

sprzęt

własnym

podpisem

potwierdza

akceptację

powyższych warunków.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Rektora Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
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