
 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu wypożyczalni  

specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wspomagającego” 

 

UMOWA UŻYCZENIA nr ................................. 

 

W dniu .......................................... w ……………………… pomiędzy: 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 11 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej Użyczającym 

a ………………………………………………………………………………… nr PESEL: …………………….……….. 

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Biorącym do używania, została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

1. Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Biorącego do używania (określić 

rodzaj sprzętu i oprogramowania, wartość, numer inwentarzowy) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

zwanego dalej Sprzętem w celu korzystania poza siedzibą Użyczającego. 

2. Wydanie i zwrot Sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§2 

Niniejsza umowa została zawarta na okres  ..................................................................... 

§3 

Biorący do używania zobowiązany jest: 

1. przestrzegać „Regulaminu wypożyczalni  specjalistycznego sprzętu i oprogramowania 

wspomagającego”, zwanego dalej Regulaminem, 

2. ponosić koszty bieżącej eksploatacji Sprzętu, 

3. zgłosić Użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży Sprzętu, 

4. niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży lub zaginięciu Sprzętu, 

5. niezwłocznie zgłosić Użyczającemu fakt zmiany stałego lub tymczasowego adresu 

zameldowania, 

6. dokonać zwrotu użyczonego Sprzętu w przypadku skreślenia z listy studentów  

lub uzyskania urlopu dziekańskiego dłuższego niż jeden miesiąc najpóźniej w terminie 

7 dni od daty zaistnienia wymienionych zdarzeń. 

 

 



§4 

1. Użyczający zobowiązuje Biorącego do używania do zwrotu Sprzętu w stanie 

niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego zużycia. 

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu, Biorący do używania jest zobowiązany  

do naprawienia powstałej szkody chyba, że zobowiązanie to przejmuje Ubezpieczyciel  

na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z Użyczającym. 

3. Użyczający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli stanu technicznego użyczonego 

Sprzętu oraz wyznaczenia osoby do kontroli sposobu ich wykorzystania. Decyzję o 

wezwaniu do kontroli stanu technicznego Sprzętu Użyczający przekazuje Biorącemu do 

używania w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku o użyczenie 

sprzętu, określając w niej datę dostarczenia użyczonego Sprzętu. 

§5 

Biorący do używania nie może oddawać Sprzętu w najem lub użyczenie osobom trzecim. 

§6 

Jeżeli Biorący do używania używa Sprzęt w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub 

Regulaminem, Użyczający może żądać zwrotu Sprzętu niezwłocznie. 

§7 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Wszelkie sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Użyczającego. 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§11 

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

.............................................    ............................................. 

Biorący do używania              Użyczający 


