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Umowa Użyczenia nr …………………………… 

zawarta w dniu ………………….. w Brzegu Dolnym 

pomiędzy: 

1) Powiatem Wołowskim z siedzibą w Wołowie (56-100), Plac Piastowski 2, NIP: 

9880219208, REGON: 931950353, zwanym dalej Użyczającym, w imieniu którego działa: 

Pani Beata Borowska – Podsiadła – Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  

w Brzegu Dolnym, udzielonego na podstawie pełnomocnictwa przyjętego Uchwałą nr 

179/517/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dn. 9 listopada 2021r. (SCWEW) 

a  

2) ………………………………… - …...................................................................................... 

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

zwanym dalej Biorącym do Używania, 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

§ 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. 

Protokół zdawczo – odbiorczy zobowiązują się podpisać koordynator ds. edukacji 

włączającej z Placówki objętej wsparciem i ekspert ds. technologii wspomagających  

z SCWEW. 

3. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan wypożyczanego Sprzętu, że jest on 

zdatny do użytku, wolny od wad  i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 

1. Biorący do używania zobowiązany jest: 
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1.1. Przestrzegać „Zasad udostępniania sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych, 

będących własnością SCWEW w Brzegu Dolnym”, zwanych dalej Zasadami 

udostępniania sprzętu, 

1.2. Ponosić koszty bieżącej eksploatacji Sprzętu, 

1.3. Zgłosić Użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży Sprzętu, 

1.4. Niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży lub zaginięciu Sprzętu. 
 

§ 3 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres ………………………………………………….  

2. Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Sprzęt po zakończeniu użyczenia bez 

dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego zużycia. 

Zwrot Sprzętu nastąpi w siedzibie Użyczającego i będzie stwierdzony protokołem zdawczo 

– odbiorczym. 

  

§ 4 

1. Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem, tylko do celów służbowych  i nie oddawać go w użyczenie ani najem 

osobie trzeciej. 

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu z winy Biorącego do Używania, jest on 

zobowiązany do naprawienia powstałej szkody, chyba, że zobowiązanie to przejmuje 

Ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z Użyczającym. 

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

Zasadami udostępniania sprzętu, Użyczający może żądać zwrotu Sprzętu niezwłocznie. 

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 6 

Strony poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Użyczającego. 
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§ 7 

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

rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

 

                        Użyczający              Biorący do Używania 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


