
 

Załącznik nr 2 

UMOWA UŻYCZENIA CZYTNIKA E-BOOKÓW KINDLE PAPERWHITE 

DO CELÓW EDUKACYJNYCH 

zawarta dnia ...........................  r. w Płocku pomiędzy: 

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, 

zwaną dalej „Użyczającym”, 

w imieniu której działa  ....................................  – Dyrektor Biblioteki, 

a Panią/Panem  ...............................................  

 imię i nazwisko 

zam. w  ................................................................................................  

 adres zamieszkania 

legitymującym się dowodem osobistym .................................................... , 

 seria i numer dowodu osobistego 

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”. 

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia jest czytnik e-booków Kindle Paperwhite o numerze 

ewidencyjnym ...................... , kabel USB oraz pudełko ochronne i instrukcja 

obsługi czytnika. 

2. Użyczający oświadcza, ze jest właścicielem czytnika oraz oddaje w bezpłatne 

używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie przedmiot 

użyczenia przyjmuje do wykorzystywania w celach edukacyjnych. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – od dnia  ............  r. 

do dnia  ...........  r.  

2. Wydanie przedmiotu użyczenia następuje z chwilą podpisania niniejszej 

umowy. 

§ 3 

1. Biorący w użyczenie oświadcza, iż odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się 

z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie 

zgłasza żadnych zastrzeżeń. 



 

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia 

zgodnie z jego przeznaczeniem i że utrzyma go w należytym stanie. 

§ 4 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu, bez 

wcześniejszego wezwania, przedmiot użyczenia w terminie wskazanym w §2 

ust. 1. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia czytnika Biorący 

w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu kosztu zakupu czytnika. 

§ 5 

Biorący w użyczenie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Biblioteki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i akceptuje jego treść. 

§ 6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem tygodniowego 

okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą 

umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie 

będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub 

naruszy inne postanowienia niniejszej umowy. 

§ 7 

Biorący w użyczenie przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu 

wypożyczonego czytnika Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku sprawę 

skieruje na drogę postępowania sądowego. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

Użyczający: .............................  

Biorący w użyczenie: .............................  


