
Załącznik nr. 1 do regulaminu korzystania ze sprzętu technicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU 

nr/DN/2017 

Z dniem ……… zostaje zawarta umowa użyczenia pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Lublinie  reprezentowanym przez - prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektora ds. 

Studenckich, zwanym dalej „Użyczającym” 

a 

studentem/doktorantem*  -   nr albumu   

seria i numer dowodu osobistego    PESEL    

zamieszkałym    

zwanym dalej „Biorącym do używania” 

§ 1 

Zostaje użyczony Pani/Panu następujący sprzęt: 

 

Nazwa i rodzaj: ................................. Nr seryjny: ........................... 

Numer inwentarzowy: .........................................Wartość: .......................Słownie:…………….  

Użyczający oddaje do używania nieodpłatnie Użyczającemu sprzęt techniczny będący 

własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Przekazanie sprzętu technicznego nastąpi na podstawie protokołu przekazania stanowiącego 

załącznik nr. 2 do regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie stanowiącego integralną część umowy. 

 

§ 2 

Sprzęt zostaje użyczony na okres: od ......do ............r 

§ 3 

Sprzęt jest użyczony nieodpłatnie studentowi/doktorantowi UP w celu wykorzystywania go 

na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

§ 4 

Biorący do Używania zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem i nie będzie go oddawał w użyczenie do korzystania osobie trzeciej. 

§ 5 

Sprzęt powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym. 

§ 6 

Wraz z upływem terminu określonego w § 2 Biorący do Używania zobowiązuje się do zwrotu  

przedmiot użyczenia bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot 

przedmiotu użyczenia nastąpi w siedzibie Użyczającego w Biurze Stanowiska do spraw 

studentów niepełnosprawnych ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin budynek Rektorat-

Collegium Zootechnikum pok. nr. 154, na podstawie protokołu zdawczego stanowiącego 



załącznik nr. 4 do regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie stanowiącego integralną część umowy. 

§ 7 

Wszelką odpowiedzialność za użyczony sprzęt, w tym za jego zagubienie, zniszczenie, 

uszkodzenie lub koszty naprawy ponosi student/doktorant. 

 

§ 8 

Użyczającemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: używania przez Biorącego do używania 

przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem, a w szczególności 

w sytuacji naruszania zakazu określonego w § 4. 

§ 9 

W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi biorący do używania student/doktorant zobowiązany jest on do 

zwrotu równowartości tego sprzętu. Wartość zniszczeń sprzętu zostanie określona przez 

uprawnioną jednostkę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

§ 10 

Biorący do Używania wraz z podpisaniem niniejszej umowy potwierdza odbiór opisanego 

wyżej przedmiotu użyczenia. Biorący do używania oświadcza, że jest mu znany stan 

przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on zdatny do użytku i nie ma on z tego tytułu 

żadnych zastrzeżeń. Biorący oświadcza że znany mu jest Regulamin z korzystania z 

wypożyczalni sprzętu technicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności. 

§ 12 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd  

w Lublinie.  

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.             

       

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                                                                     Student/doktorant               

  

W załączeniu:  

Zał. Nr 1 protokół przekazania 

Zał. Nr 2 kwestionariusz 



   


