UMOWA UŻYCZENIA nr UAM/IFP//UU/…………/2017
zawarta dnia …………………..……….2017
Pomiędzy:
Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez Pełnomocnika Dziekana ds. programu „Studiuj z laptopem”
dra Mirosława
Wobalisa,
zwanego
dalej
„Użyczającym”,
a
Panem/Panią
………………………………………………………, zwanym/ą dalej „Biorącym do używania”
zam. ……………………………………………………………………………, legitymującym/ą się dowodem
osobistym nr ……………………………… oraz nr PESEL ……………………………………………..
§1
Przedmiotem użyczenia jest sprzęt komputerowy zakupiony w latach 2010-2015 ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Projekt nr PO KL 04.01.01-00-029/09, Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe
i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
pt. „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań
współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji
informatycznych oraz informacyjno-medialnych)” (dane identyfikacyjne, typ, nr seryjny):
ASUS X551CA-SX029H
Nr seryjny: BD8N0BC18………………..
NR EWIDENCYJNY: PN/0263…………..
§2
1. Użyczenie wymienionego w §1 sprzętu komputerowego odbywa się zgodnie
postanowieniami komisji studenckiej programu „Studiuj z laptopem” na Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM na czas od ……………… do ……………
2. Użyczenie jest bezpłatne.
§3
1. Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w § 1 umowy odebrał
oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
2. Od dnia podpisania umowy Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność
materialną za użyczony sprzęt.
§4
Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia w sposób
odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
§5
1. Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia ponosi Biorący do używania, a przypadkowe
uszkodzenia bądź uszkodzenia powstałe z winy Biorącego do używania będą usuwane
na jego koszt.
2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić do Pełnomocnika Dziekana
ds. programu „Studiuj z laptopem”, Collegium Maius, pokój 04 (przyziemie) lub pokój 59.
3. Biorący do używania nie może przekazać wymienionego w §1 sprzętu do używania
osobom trzecim.

§6
1. Biorący do używania ma obowiązek zdać komputer w przypadku:
a) upływu okresu wskazanego w § 2 – biorący do używania ma obowiązek zdać komputer
w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy na podstawie protokołu zdania sprzętu,
b) ukończenia studiów przez studenta/doktoranta przed upływem okresu wskazanego w §2 –
Biorący do używania ma obowiązek zdać komputer do dnia wydania dyplomu/świadectwa
na podstawie protokołu zdania sprzętu,
c) skreślenia z listy studentów/doktorantów przed upływem okresu wskazanego w §2 –
Biorący do używania ma obowiązek zdać komputer w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji o skreśleniu, na podstawie protokołu zdania sprzętu.
2. Okres użyczenia można przedłużyć o kolejny rok akademicki na podstawie wniesionego do
końca okresu obowiązywania umowy pisemnego podania z informacją o spełnianiu
kryteriów opisanych w punkcie 9 regulaminu użyczania. W odpowiedzi na pozytywne
załatwienie sprawy wystawiony zostanie Aneks do Umowy Użyczenia. W przeciwnym razie
Biorący do używania będzie zobowiązany do zwrotu użyczonego komputera w terminie
14 dni od daty wygaśnięcia umowy na podstawie protokołu zdania sprzętu.
3. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący jest zobowiązany do zwrotu sprzętu
komputerowego wymienionego w § 1 w stanie niepogorszonym do pokoju 04 (przyziemie),
Collegium Maius.
4. Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem
prawidłowego używania.
5. W przypadku zawinionej przez Biorącego do używania bądź przypadkowej utraty
przedmiotu użyczenia, Biorący zobowiązany jest do naprawienia szkody przez zapłatę
Użyczającemu odszkodowania w wysokości 1400,00 zł.
6. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu:
a) Biorący do używania zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Pełnomocnika
Dziekana ds. programu „Studiuj z laptopem” na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-710 Poznań, o utracie przedmiotu użyczenia oraz policję,
w przypadku podejrzenia jego kradzieży.
§7
Użyczający może zażądać zwrotu przedmiotu użyczonego Biorącemu do używania
przed upływem okresu wskazanego w §2, jeśli ten:
1. Używa sprzętu komputerowego w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami
lub jego przeznaczeniem.
2. Jeżeli sprzęt komputerowy stanie się potrzebny użyczającemu z powodów
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone formą pisemną.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron. Biorący do używania czytelnym podpisem potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu użyczania i akceptuje jego warunki.

_________________________
(Użyczający)

_________________________
(Czytelny podpis Biorącego do używania)

