
 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 84/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 czerwca 2021 r.  

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego 

dla z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonej przez Dział ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami UKW 

 

 

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  

 

 

zarządzam, 

 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego dla osób 

niepełnosprawnych prowadzonej przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW, 

stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        

 

 

                  

                Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 



 

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 84/2020/2021 

Rektora UKW 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności prowadzonej przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW 

 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego, zwanego 

dalej Sprzętem, prowadzonej przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami zwanego 

dalej DON Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2.  Osobom z niepełnosprawnością (studentowi, doktorantowi, słuchaczowi studiów 

podyplomowych, pracownikowi) przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z 

wypożyczalni po uprzednim zarejestrowaniu się w DON. 

3. Podstawą ubiegania się o wypożyczenie Sprzętu jest wypełnienie i złożenie Wniosku 

o użyczenie sprzętu w DON w postaci papierowej lub wypełnienie i wysłanie jego wersji 

elektronicznej. 

4. Szczegółowe warunki używania sprzętu zostaną określone w umowie użyczenia. 

5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony Sprzęt przez 

cały okres wypożyczenia.  

6. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 

i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego 

nieodpowiedniego korzystania. Uszkodzenia oraz szkody powstałe z winy 

wypożyczającego będą usuwane na jego koszt. 

7. DON nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane na wypożyczonych              

urządzeniach. 

8. W przypadku rozwiązania stosunku łączącego wypożyczającego z UKW, rozwiązaniu 

ulega także umowa wypożyczenia następstwem czego jest konieczność zwrotu 

wypożyczonych urządzeń. 

9. Wykaz Sprzętu będącego na wyposażeniu wypożyczalni znajduje się na stronie 

www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl 
10. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik DON. 
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