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Załącznik Nr 6 do Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 

 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY sprzętu 

 
 
 
CZĘŚĆ I: WYDANIE SPRZĘTU  
 
Wypożyczający wydaje, a Biorący do używania przyjmuje n/w sprzęt: 
 

1) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

2) ...........................................................................................  nr  ewidencyjny…………………………………….. 

3) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

4) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

5) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

wraz z instrukcją obsługi. 
 
Biorący do używania oświadcza, że: 

a) zapoznał się z przedmiotem wypożyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie 
przydatnym do umówionego użytku oraz nie wnosi wobec jego stanu technicznego 
zastrzeżeń, 

b) został poinstruowany w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu  

 
 
Jaworzno, dnia ……………………………2019 r. 

 
 
 

…...........................................                                                                       …........………................................... 
Wypożyczający                                                                                                Biorąca(-y) do używania 
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CZĘŚĆ II: ODBIÓR SPRZĘTU  
 

Biorący/a do używania zwraca wydany sprzęt:  

1) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

Sprzęt zwracany jest w stanie niepogorszonym / posiada następujące wady*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

Wypożyczalnia odbiera sprzęt / nie odbiera sprzętu*  

Jaworzno, dnia ……………………………2019 r. 

 

Biorący do używania zwraca wydany sprzęt:  

2) ............................................................................................ nr  ewidencyjny…………………………………….. 

 

Sprzęt zwracany jest w stanie niepogorszonym / posiada następujące wady*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

Wypożyczalnia odbiera sprzęt / nie odbiera sprzętu*  

Jaworzno, dnia ……………………………2019 r. 

Uwagi wypożyczającego 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

Uwagi Biorącego do używania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

 
 

…...........................................                                                                       …........………................................... 
Wypożyczający                                                                                                Biorąca(-y) w użyczenie 

 

* Niepotrzebne skreślić. 


