
Załącznik do  
Zarządzenia nr 50/2009  

Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

UMOWA UśYCZENIA 
 

zawarta dnia ………...................................... w Jeleniej Górze pomiędzy:  
Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze, zwaną dalej "UŜyczającym" reprezentowanym  
przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych  

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

(imię i nazwisko) 
a 
......................................................................................................………………………………. 
 
zamieszkałą/-ym ………………………….......................................................…………………  
(imię i nazwisko) (ulica, nr mieszkania, nr domu, kod, miasto)  
zwanym dalej "Biorącym w uŜyczenie".  

 
§ 1 

UŜyczający oświadcza, Ŝe oddaje w bezpłatne uŜywanie sprzęt specjalistyczny  
…………………………………..................................................................................................,  

(nazwa i nr urządzenia) 
biorącemu w uŜyczenie.  
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta od……………… do …………w roku akademickim …....................... 
 

§ 3 
Biorący w uŜyczenie oświadcza, Ŝe odebrał przedmiot uŜyczenia, zapoznał się z jego stanem 
i stwierdza, Ŝe jest on przydatny do umówionego uŜytku.  
 

§ 4 
Biorący w uŜyczenie zobowiązuje się, Ŝe będzie uŜywać przedmiotu uŜyczenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Ŝe utrzyma go w naleŜytym stanie, Ŝe nie odda go do korzystania innym 
osobom oraz, Ŝe wykona na własny koszt wszelkie naprawy niezbędne do zachowania 
przedmiotu uŜyczenia w stanie nie pogorszonym.  
 

§ 5 
W przypadku zaginięcia przedmiotu uŜyczenia Biorący w uŜyczenie zobowiązany jest do 
zwrotu jego wartości wg wyceny z dnia uŜyczenia określonej w umowie. 
 

§ 6 
W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za uszkodzony lub utracony 
z ich winy przedmiot uŜyczenia Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze zastrzega sobie 
prawo wystąpienia na drogę sądową 
 

§ 7 
KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu 
wypowiedzenia, a ponadto UŜyczający moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, jeŜeli Biorący w uŜyczenie będzie uŜywać przedmiotu uŜyczenia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego pogorszenie jego stanu 
technicznego. 
 



Załącznik do  
Zarządzenia nr 50/2009  

Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 
§ 8 

Wartość urządzenia w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi…………………………  
…................................................................................................................................................... 

(słownie) 
 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 

UŜyczający 

 

 

……………………………………… 

 

Biorący w uŜyczenie 

 

 

………………………………………

 

 
 

 


