
Umowa użyczenia sprzętu nr .............................. 
 

zawarta w dniu ............................. r.  pomiędzy:  

 

Fundacją Oswoić Miopatie, z siedzibą w Świeciu przy ulicy Krasickiego 3/2, 86-

100 Świecie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000738703, NIP:5592049036, REGON:380635497,  

email: oswoicmiopatie@gmail.com reprezentowaną przez................................. 

zwaną/ym dalej Użyczającym,  a  

 

Panią/Panem 

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

zam. …........................ ul. ..................................................., PESEL…………… 

tel. kontaktowy: ..……………….….., email: …………………….………… 

zwaną/ym dalej Biorącym do używania.  

 

§ 1. 

1. Użyczający oddaje a Biorący do przyjmuje do bezpłatnego użytkowania 

przedmiot umowy użyczenia:  

1) ...............................................nr ................................, wartość ………………  

2) .............................................. nr ................................, wartość……………….  

3) ...............................................nr ................................, wartość………………  

na okres od dnia ………………………. do dnia …………………………………..  

 

2. Na wniosek Biorącego do używania Użyczający może wydłużyć okres 

użytkowania przedmiotu umowy użyczenia, informując go niezwłocznie  

o nowym terminie zakończenia umowy. Zmiana terminu użytkowania 

sprzętu rehabilitacyjnego nie wymaga aneksowania umowy.  

 

§ 2. 

1. Wydanie przedmiotu umowy użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu 

niniejszej umowy i potwierdzone  zostanie protokołem przekazania 

podpisanym przez obie strony, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

 

2. Biorący do używania zobowiązuje się najpóźniej w dniu wydania przedmiotu 

umowy użyczenia, do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu 

rehabilitacyjnego, a w razie stwierdzenia wad fizycznych, do niezwłocznego 

zgłoszenia tego faktu Użyczającemu.  

 

3. Biorący do używania zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku 

użyczonego sprzętu rehabilitacyjnego we własnym zakresie lub opłacenia 

kosztów transportu.  

  

§ 3. 

1. Biorący do używania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy 

użyczenia, a także wszelkie inne koszty związane z jego eksploatacją, w tym 



także koszty naprawy  koniecznej do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem.   

 

§ 4. 

1. Biorący do używania zobowiązuje się używać sprzęt w sposób 

odpowiadający jego przeznaczeniu i nie oddawać go do używania osobom 

trzecim w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając 

w to najem, dzierżawę oraz użyczenie.   

 

§ 5. 

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Biorący do używania, koszty jego naprawy 

pokrywa Biorący do używania, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, 

dokona zwrotu równowartości tego sprzętu, w kwocie ustalonej                   z 

Użyczającym.  

 

2. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Biorący do używania, zobowiązany jest on 

do zakupu takiego samego sprzętu, a w  przypadku gdyby to nie było 

możliwe, zwrotu równowartości tego sprzętu, w kwocie ustalonej z 

Użyczającym. W przypadku zaginięcia sprzętu Biorący do używania 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tej okoliczności 

Użyczającego oraz, na żądanie Użyczającego,  do zakupu takiego samego 

sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości 

tego sprzętu ustalonego z Użyczającym. 

 

3. W przypadku awarii sprzętu Biorący do używania jest zobowiązany do 

niezwłocznego zgłoszenia awarii Użyczającemu oraz ustalenia z nim 

sposobu i warunków naprawy sprzętu. 

 

 

§ 6. 

1. Po zakończeniu umowy, Biorący do używania zobowiązuje się do 

niezwłocznego zwrotu przedmiotu umowy użyczenia w stanie niepogorszonym, 

jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące     

następstwem prawidłowego używania. 

2. Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez 

Biorącego do używania oraz kontroli sposobu używania sprzętu przez cały 

okres obowiązywania umowy.  

3. Użyczający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać 

natychmiastowego zwrotu przedmiotu umowy użyczenia, jeżeli :  

a. Biorący do używania  używa przedmiot umowy użyczenia niezgodnie z 

właściwościami  i przeznaczeniem sprzętu, lub przekazuje przedmiot umowy 

użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody Użyczającego,  

b. Biorący do używania nie poddał się kontroli wykorzystania przedmiotu umowy 

użyczenia, mimo zawiadomienia o terminie kontroli przez Użyczającego,  



c. z nieprzewidzianych powodów przedmiot umowy użyczenia stanie się 

Użyczającemu potrzebny.  

4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę użyczenia z pięciodniowy dniowym 

okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust.6.3, 

wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.  

5. Biorący do użytkowania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące 

następstwem prawidłowego używania. 

 

 

§ 7. 

1. Po zakończeniu umowy Biorący do używania zobowiązany jest do 

niezwłocznego zwrotu przedmiotu umowy użyczenia, nie później niż w ciągu 7 

dni od dnia wezwania i dostarczenia go własnym transportem lub na własny 

koszt pod adres: ul. Krasickiego 3/2, 86-100 Świecie lub inny wskazany przez 

Użyczającego    

2. Zwrot przedmiotu umowy użyczenia następuje na podstawie protokołu 

zdawczoodbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do  niniejszej umowy.   

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Użyczającemu 

przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień opóźnienia w zakresie zwrotu 

sprzętu w kwocie 10 zł. 

 

 

§ 8. 

1. Adresem Biorącego do używania do doręczenia wszelkiej korespondencji 

związanej  z wykonywaniem przedmiotu umowy jest 

…......................................................................…………………..                     lub 

…............................... (adres poczty elektronicznej).  

2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Biorący do używania ma 

obowiązek bezzwłocznie poinformować Użyczającego o tym fakcie.                         

W przypadku, gdy Biorący do używania nie poinformuje Użyczającego                       

o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana          z 

przedmiotem umowy nadana na dotychczasowy adres znany Użyczającemu 

zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami  umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9. 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

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

    Użyczający               Biorący do używania  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarcie niniejszej umowy jest podstawą do przetwarzanie przez Użyczającego (Administratora 

danych) danych osobowych Biorącego do używania w celu zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, 

w tym kontaktowania się z Biorącym do używania w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane 

osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcami 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Użyczający powierzy dane osobowe na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. biura rachunkowe, podmioty 

świadczące usługi informatyczne). Danych osobowych Użyczający nie przekazuje do państw trzecich. 

Biorącemu do używania przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 

do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


