
Załącznik nr 2 

 

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO, BĘDĄCEGO NA 

STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z 

PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ 

 

 

Zawarta w dniu ....................... roku  w Warszawie umowę nieodpłatnego wypożyczenia 

sprzętu specjalistycznego  pomiędzy: 

 

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego;  Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………… 

Dziekan Wydziału Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia …………………………………….….. 

nr……………………………………………………………………………… 

 

zwanym w treści umowy Użyczającym, a  

 

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

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

zwanym w treści umowy Wypożyczającym 

 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Użyczający  wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Wypożyczającego sprzętu 

specjalistycznego:........................................................................................................... ..............

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

.. 

o numerze 

inwentarzowym:............................................................................................................ 

za zgodą Osoby Odpowiedzialnej Materialnie 

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

 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy. Przedmiot został 

zakupiony ze środków Uniwersytetu Warszawskiego. Osobą odpowiedzialną materialnie za 

sprzęt jest ………………………………................................................, pracownik 

…………………………………............… UW. 

 

§ 2 

 



1. Przedmiot umowy będzie wykorzystany w celach badawczych związanych z 

projektem:.....................................................................................................................................

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

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

lub wykorzystywany na potrzeby procesu kształcenia związane z:       

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

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

 

§ 3 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od........................................do ................................w roku 

akademickim............../................ 

2.  

§ 4 

 

1. Wypożyczający oświadcza, że otrzymał sprzęt specjalistyczny wraz z wymaganymi 

akcesoriami, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku i nie 

posiada wad. 

2. Wypożyczający przeszedł szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy i stwierdza, że 

posiada niezbędną wiedzę do jego eksploatacji. 

3. Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Korzystania ze sprzętu 

specjalistycznego, będącego na stanie Wydziału Archeologii UW, na potrzeby związane z 

procesem kształcenia i prowadzenia badań  i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

4. W momencie wydawania i zwrotu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół 

zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 5), podpisany przez Użyczającego i Wypożyczającego. 

5. Wypożyczający przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego winien okazać 

zgodę Dziekana WA na wypożyczenie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do używania sprzętu specjalistycznego zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz że nie będzie go udostępniał osobom trzecim. 

 

§ 6 

 

1. Od chwili wydania sprzętu Wypożyczającemu staje się on w pełni za niego 

odpowiedzialnym. 

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się w czasie trwania umowy ponosić wszelkie koszty 

bieżącej eksploatacji użyczonej rzeczy.  

3. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za utratę oraz zniszczenie przedmiotu 

umowy jeżeli używa go niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. 

4. Uszkodzenie przedmiotu umowy powstałe z winy \wypożyczającego będą usuwane na jego 

koszt. 

 

 

 

 

 

§ 7 

 



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

rygorem nieważności. 

  

§ 8 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 

 

 

…....................................................   ............................................................. 
           (podpis Użyczającego)                                                       (podpis Wypożyczającego ) 

 

 

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

  (podpis Osoby Odpowiedzialnej Materialnie) 

 

Warszawa, dn. …………. 

 

 

 

 

 

 

MM.Domanska
Nowy stempel
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