
Załącznik nr 3 do  

Regulaminu wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia 

 dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami  

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH 

zawarta w dniu .................................................. w Warszawie pomiędzy:  

Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 
r. nr 18, reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr n. 
med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ, zwaną dalej Wypożyczającym,  

a  

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………… 

legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………… 
 
PESEL: …………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Korzystającym z przedmiotu wypożyczenia. 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie urządzenia wspomagającego proces kształcenia, 
zwanego dalej urządzeniem:  

a) nazwa urządzenia: 
……………...................................................................................................... 

b) nr urządzenia: 
…………………………............................................................................................... 

2. W okresie użytkowania urządzenie pozostaje własnością Wyższej Szkoły Inżynierii  
i Zdrowia w Warszawie i nie może być udostępnione przez Korzystającego z przedmiotu 
wypożyczenia osobom trzecim.  

3. Okres wypożyczenia urządzenia:  od …………………... do …………………… 

4. Korzystający z przedmiotu wypożyczenia zobowiązuje się do użytkowania urządzenia 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z Regulaminem wypożyczalni technicznych 
urządzeń wspomagających proces kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami lub  
ze szczególnymi potrzebami Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  
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§2 

1. Korzystający z przedmiotu wypożyczenia zobowiązany jest bez wezwania zwrócić 
urządzenie w przypadku: upłynięcia terminu wypożyczenia wynikającego z §1 pkt 3 niniejszej 
umowy, skreślenia z listy studentów, rezygnacji ze studiów, oraz innych zdarzeń 
powodujących przerwanie studiów. 
2. Korzystający z przedmiotu wypożyczania zobowiązany jest zwrócić urządzenie na każde 
żądanie Wypożyczającego. 

§3 

1. Wypożyczający przekazuje do użytkowania Korzystającemu z przedmiotu wypożyczenia,  
urządzenie sprawne technicznie, co Korzystający stwierdza własnym podpisem. 

2. Korzystający z przedmiotu wypożyczenia zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego 
urządzenia w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia. 

3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego urządzenia, 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Korzystający z przedmiotu wypożyczenia, który 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą wypożyczonego 
urządzenia. 

§4 

1. Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

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

 

Wypożyczający                                       

                                                                                                                                                 

/data i podpis/                                                                                

 

Korzystający z przedmiotu wypożyczenia 

 

/data i podpis/ 


