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REGULAMIN  UŻYCZENIA NARZĘDZI TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ (AT)  

Poniższy regulamin dotyczy korzystania z Wypożyczalni Technologii Wspomagającej (AT) 
prowadzonej „generAACję” Fundację na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i 
Technologii Wspomagającej (AT), zwaną dalej Użyczającym. 

Użyczenie sprzętu dostępnego w wykazie na stronie: hZps://generaacja.pl/wypozyczalnia-
technologii-wspomagajacej-at/ przebiega na wniosek Biorącego do używania poprzez  
elektroniczny poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie fundacji.. Umowa 
Użyczenia zostaje zawarta po wstępnej konsultacji telefonicznej ze wyznaczonym 
specjalistą z Fundacji.  

§1  

1. Użyczający daje a Biorący do używania przyjmuje do bezpłatnego użytkowania przedmiot 
umowy użyczenia na okres miesiąca od momentu podpisania umowy.  

2. Na wniosek Biorącego do używania Użyczający może wydłużyć okres użytkowania 
przedmiotu umowy użyczenia, informując go niezwłocznie o nowym terminie zakończenia 
umowy. 
Zmiana terminu użytkowania narzędzi technologii wspomagającej (AT) wymaga aneksowania 
umowy.  

3. Wydanie przedmiotu umowy użyczenia nastąpi niezwłocznie po uprzednim ustaleniu 
sposobu jego przekazania u z przedstawicielem Fundacji oraz po podpisaniu umowy 
użyczenia.  

4. Użyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przed jego 
przekazaniem do doręczenia.  

5.Biorący do używania zobowiązuje się najpóźniej w dniu wydania przedmiotu umowy 
użyczenia do sprawdzenia stanu technicznego narzędzia technologii wspomagającej (AT), a w 
razie stwierdzenia wad fizycznych, do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Użyczającemu.  

6. Koszt transportu zwrotnego sprzętu pokrywa Biorący w użyczenie.  

§2. 
1. Biorący do używania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy użyczenia, a 
także wszelkie inne koszty związane z jego eksploatacją koniecznej do korzystania ze sprzętu 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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2. Biorący do używania zobowiązuje się używać sprzęt w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod 
jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie.  

3. W przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Biorący, , Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia awarii 
Użyczającemu oraz ustalenia dalszego postępowania.  

4. W przypadku częściowego bądź całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Biorący do używania, Biorący do używania zobowiązany jest 
do pokrycia kosztów naprawy bądź odkupienia analogicznego sprzętu. Sposób postępowania 
będzie ustalany indywidualnie po niezwłocznym zgłoszeniu zaistnienia faktu Użyczającemu.  

5. W przypadku zaginięcia sprzętu Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania o tej okoliczności Użyczającego. Dalsze postępowanie będzie ustalane 
indywidualnie.  

6. W przypadku awarii sprzętu Biorący do używania jest zobowiązany do niezwłocznego 
zgłoszenia awarii Użyczającemu oraz ustalenia z nim sposobu i warunków naprawy sprzętu.  

§3. 
1. Po zakończeniu umowy, z uwzględnieniem § 4, Biorący do używania zobowiązuje się do 
niezwłocznego zwrotu przedmiotu umowy użyczenia w stanie niepogorszonym, jednakże nie 
ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.  

2. Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego do 
używania oraz kontroli sposobu używania sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy. 3. 
Użyczający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać natychmiastowego 
zwrotu przedmiotu umowy użyczenia, jeżeli :  

1) Biorący do używania używa przedmiot umowy użyczenia sprzecznie z właściwościami i 
przeznaczeniem sprzętu. 
 
2) Biorący do używania przekaże przedmiot umowy użyczenia osobie trzeciej do używania 
bez zgody Użyczającego,  

3) Biorący do używania nie poddał się kontroli wykorzystania przedmiotu umowy użyczenia, 
mimo zawiadomienia o terminie kontroli przez Użyczającego,  

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę użyczenia z 5 dniowym okresem 
wypowiedzenia. 
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4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, wymaga zachowania formy pisemnej lub 
elektronicznej, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, o którym mowa w umowie.  

§4. 
1. Po zakończeniu umowy Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 
przedmiotu umowy użyczenia, osobiście lub kurierem na adres:  
generAACja 
Fundacja na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT) 
Adres: ul. Okulickiego 2 
36-060 Głogów Małopolski 

2. W umowie Biorący w używanie podaje adres do kontaktu, który ma być zgodny ze stanem 
faktycznym. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Biorący do używania ma 
obowiązek bezzwłocznie poinformować Użyczającego o tym fakcie. 
W przypadku, gdy Biorący do używania nie poinformuje Użyczającego o zmianie adresu do 
korespondencji, wszelka korespondencja związana z przedmiotem umowy nadana na 
dotychczasowy adres znany Użyczającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

§6 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu i podpisanej umowy będą 
miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
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