
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia w 
ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, 

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania 
„Edukacja” we Wrocławiu 

 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA NR ……………….…. 

 

z dnia ............................. …..we Wrocławiu pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” z 

siedzibą ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław reprezentowaną przez  Rektor mgr inż. Ewę Pańka, 

zwaną dalej Użyczającym a ………………………………………………………., legitymującym się 

dowodem osobistym ……………………wydanym przez……………………..…………. 

PESEL:………………………………. studentem Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we 

Wrocławiu zwanym dalej Korzystającym. 

§ 1 

 

1. Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez korzystającego sprzętu komputerowego, 

określonego w wykazie stanowiącym załączniki nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach 

dotacji na zadania związane ze  stwarzaniem studentom,  będącym  osobami  niepełnosprawnymi   

warunków   do   pełnego   udziału   w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” 

we Wrocławiu, w siedzibie i poza siedzibą Użyczającego, wyłącznie w celu uzyskania dostępu do  

informacji i zajęć związanych z tokiem studiów w terminie od ………………..… do ………….…….… 

2. Wydanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie odpowiednio: protokołu wydania i protokołu zwrotu. 

3. Użyczający może zażądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia jeżeli: 

a) Korzystający używa przedmiot użyczenia sprzecznie z przeznaczeniem, 

właściwościami i umową, 

b) Korzystający przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej, bez zgody 

Użyczającego, 

c) z nieprzewidzianych powodów przedmiot użyczenia stanie się Użyczającemu potrzebny. 

4. Student ma obowiązek zwrócić sprzęt komputerowy w przypadku: 

a) upływu czasu wypożyczenia, 

b) ukończenia studiów przed końcem okresu wypożyczenia, 

c) skreślenia z listy studentów. 

5. W przypadku nie dokonania zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego na żądanie Użyczającego lub 

po upływie określonego w umowie terminu, Korzystający zobowiązany jest do uiszczenia kary 

umownej w wysokości 10zł. za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 2 

 

1. Korzystający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami i 

umową. 

2. Korzystający nie może oddawać sprzętu w najem lub do używania osobom trzecim. 



3. Korzystający ponosi koszty bieżącej eksploatacji sprzętu. 

4. Korzystający ponosi odpowiedzialność materialną za użyczony sprzęt, w tym za jego zgubienie, 

zniszczenie, uszkodzenie. 

5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu Korzystający niezwłocznie zgłasza Centrum Systemów Komputerowych 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu. Uszkodzenia powstałe z winy Korzystającego usuwane są na jego 

koszt. 

6. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności , za które odpowiedzialność 

ponosi Korzystający, zobowiązany jest on do zwrotu równowartości nowego sprzętu. 

7. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na 

policji oraz poinformowanie Użyczającego. W przypadku nie dostarczenia decyzji o umorzeniu 

śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu, Korzystający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości 

według wyceny z dnia użyczenia sprzętu. 

8. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie użyczenia, z 

uwzględnieniem normalnego zużycia. 

 

§ 3 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas do dnia określonego w § 1 ust.1 z możliwością przedłużenia 

poprzez złożenie wniosku przed upływem wygaśnięcia umowy i jego pozytywne rozpatrzenie 

 

§ 4 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy we Wrocławiu. 

 

§ 6 

 

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

nieważności. 

 

§ 7 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………. 
podpis osoby użyczającej sprzęt studentowi podpis studenta 

 


