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Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz postanowień § 5 pkt. 12 Statutu Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa, ustanawia się Regulamin wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez 
studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia zwany dalej 
Regulaminem. 

2. Regulamin określa zasady wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów, będącymi 
osobami niepełnosprawnymi do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

3. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób posiadających status studenta Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

§ 2 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Uczelnia – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu; 

2) sprzęt specjalistyczny – sprzęt wyłączony z ogólnego dostępu, znajdujący się w bibliotece 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Zakupiony z dotacji udzielanej z 
budżetu państwa na podstawie art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) na zadania związane 
ze stwarzaniem studentom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego 
udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa; 

3) studenci niepełnosprawni – osoby posiadające status studenta Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; 

4) dokument stwierdzający niepełnosprawność – legitymacja, orzeczenie lekarskie oraz każdy 
inny dokument potwierdzający niepełnosprawność studenta; 

5) dysponent – osoba upoważniona przez studenta niepełnosprawnego do wypożyczenia w jego 
imieniu sprzętu specjalistycznego; 

6) wypożyczenie sprzętu specjalistycznego – umowa użyczenia w rozumieniu art. 710 i n. 
kodeksu cywilnego; 

7) biblioteka – miejsce należące do Uczelni, w którym można wypożyczyć sprzęt specjalistyczny. 

§ 3 
1. Wypożyczenie sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest 

przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych Uczelni. 
2. Właścicielem sprzętu specjalistycznego jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu. 

3. Miejscem w którym dochodzi do wypożyczenia sprzętu specjalistycznego jest biblioteka Uczelni. 

Rozdział 2 
UPRAWNIENIA DO WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

§ 4 
1. Ze sprzętu specjalistycznego w ramach wypożyczenia mogą korzystać studenci niepełnosprawni: 

1) legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; 

2) posiadający uregulowany status studenta w chwili składania wniosku o wypożyczenie; 

3) nie przybywający na długoterminowym urlopie od zajęć, w tym przebywający na urlopie 
udzielonym przez dziekana wydziału oraz studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne. 

2. Uprawniona osoba o której mowa w ust. 1 może wypożyczyć sprzęt specjalistyczny za 
pośrednictwem wyznaczonego przez nią Dysponenta. Dysponent powinien posiadać odpowiednie 
upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
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Rozdział 3 
WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

§ 5 

1. Miejscem w którym można wypożyczyć sprzęt specjalistyczny jest biblioteka Uczelni. 

2. Studenci niepełnosprawni mogą wypożyczyć sprzęt specjalistyczny bezpłatnie na okres nie 
dłuższy niż jeden semestr. 

3. Wypożyczenia sprzętu specjalistycznego może dokonać zgodnie z § 4 ust. 1 student 
niepełnosprawnych lub zgodnie z § 4 ust. 2 dysponent. 

4. Wymogiem formalnym jest wypełnienie wniosku wypożyczenia sprzętu specjalistycznego zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz umowy wypożyczenia sprzętu 
specjalistycznego zawieranej ze studentem, według wzoru stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Do wniosku o wypożyczenie sprzętu student dołącza kopię orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawność studenta. 

6. W razie, gdy okres na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który 
został wypożyczony sprzęt, student obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności. 

7. W przypadku niedostarczenia przez studenta aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w 
terminie dwóch tygodni do końca okresu, na jaki poprzednio było orzeczenie niepełnosprawności, 
uczelnia może rozwiązać umowę użyczenia w trybie natychmiastowym.  

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, weryfikowany jest przez Pełnomocnika Rektora ds. osób 
niepełnosprawnych, a następnie na podstawie jego opinie Rektor wydaje decyzję i zawierana jest 
ze studentem umowa wypożyczenia. 

9. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych wydaje opinię po przeanalizowaniu stanu 
faktycznego przestawionego we wniosku. 

10. W przypadku decyzji odmownej spowodowanej brakiem wolnego sprzętu, student wpisywany jest 
na listę rezerwową. W chwili pojawienia się wolnego sprzętu w wypożyczalni, zgodnego z 
wnioskiem studenta, Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych zawiadamia studenta 
telefonicznie bądź drogą mailową o tym fakcie oraz w skutek potwierdzenia chęci wypożyczenia 
wnioskowanego sprzętu, przekazuje wniosek do ponownego rozpatrzenia. 

Rozdział 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 
§ 6 

1. Na podstawie umowy o której mowa  w § 5 ust. 4, sprzęt specjalistyczny zostaje wypożyczony 
osobie zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Po zawarciu umowy wypożyczeni wydawany jest przedmiot umowy na podstawie protokołu 
przekazania sprzętu, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Sprzęt specjalistyczny wypożyczony studentom może być wykorzystywany wyłącznie do celów 
dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych związanych z procesem kształcenia. 

4. Studenci obowiązani są dbać o bezpieczeństwo, dobry stan techniczny użyczonego sprzętu 
specjalistycznego oraz nie mogą dokonywać jego dalszych użyczeń, najmu itp. Ani dysponować 
nim w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Regulaminie. 

5. Przez cały czas trwania umowy wypożyczenia sprzętu specjalistycznego student niepełnosprawny 
zobowiązuje się do: 

1) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności materialnej;  

2) dbania o bezpieczeństwo oraz dobry stan techniczny wypożyczonego sprzętu; 

3) nie użyczania osobą trzecim sprzętu specjalistycznego. 

6. O wszelkie uszkodzeniach sprzętu, student jest zobowiązany do zgłaszania w miejsce o którym 
mowa w § 5 ust. 1. 

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z winy studenta będą usuwane na jego koszt. 

8. Student nie ponosi kosztów związanych ze zużyciem wypożyczonego sprzętu powstałym podczas 
normalnego użytkowania. 

9. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego student niepełnosprawny – 
wypożyczający sprzęt specjalistyczny zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt na policji 
oraz poinformować Uczelnię o zaistniałej sytuacji. 

10. W przypadku niedostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie o której mowa w ust. 9 lub 
nie ustalenia sprawcy, student wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do zwrotu jego wartości. 
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11. W przypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich 
winy sprzęt, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową. 

Rozdział 5 
ZWROT WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

§ 7 

1. Zwrot wypożyczonego sprzętu następuje: 

1) po upływie okresu na jaki sprzęt został wypożyczony; 

2) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów; 

3) nałożenia kary dyscyplinarnej wydalenia z Uczelni; 

4) skierowania na urlop dziekański; 

5) przeniesienia do innej Uczelni; 

6) upływu okresu na jaki wydano orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności; 

7) śmierci studenta niepełnosprawnego; 

8) na podstawie uzasadnionych przypuszczeń o korzystaniu z wypożyczonego sprzętu 
specjalistycznego w sposób niezgodny przez studenta niepełnosprawnego. 

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1-6, termin do zwrotu sprzętu wynosi 7 dni roboczych 
począwszy od dnia, w którym zwrot stał się wymagalny, w innych przypadkach niezwłocznie po 
otrzymaniu wezwania Uczelni do zwrotu 

3. Zwrot wypożyczonego sprzętu specjalistycznego dokumentowany jest w protokole zwrotu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy student niepełnosprawny ma prawo po zwrocie sprzętu specjalistycznego na nowo 
wypożyczyć sprzęt zgodnie z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez 
studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia. 

Rozdział 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Studentowi, który dopuścił się wcześniej złamania Regulaminu wypożyczenia sprzętu 
specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem 
kształcenia może zostać odmówione wypożyczenie sprzętu specjalistycznego. 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2015 roku. 
 
 
 
 
 

 R E K T O R 

 dr Andrzej ZDUNIAK 
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Załącznik nr 1. 
 

UPOWAŻNIENIE DO WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/WYPEŁNIENIA I PODPISANIA 
FORMULARZA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

 
 
 
 
 
 

Data i miejsce.............................…………………… 
 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………...................... 

Numer telefonu/ Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

Wydział…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Kierunek/tryb/rok studiów…………………................................................................................................................... 

Numer albumu………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL......................................................................................................................................................................... 

Numer i seria dowodu osobistego............................................................................................................................... 

 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE DO WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/PODPISANIA UMOWY 
WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

 

 
 

                               Upoważniam Panią/Pana.................................................legitymującą/legitymującego się 

dowodem osobistym seria................ nr............................ jako Dysponenta do wypożyczenia oraz wypełnienia i 

podpisania formularza wypożyczenia sprzętu specjalistycznego w moim imieniu. 

 

Upoważnienie ważne od...............do................ 

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

         Data i podpis studenta 
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Załącznik nr 2. 
 

WNIOSEK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTY SPECJALISTYCZNEGO PRZEZ STUDENTA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO DLA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………...................... 

Numer telefonu/ Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

Wydział…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Kierunek/forma/rok studiów………………................................................................................................................... 

Numer albumu………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL......................................................................................................................................................................... 

Numer i seria dowodu osobistego............................................................................................................................... 

Symbol niepełnosprawności …………………………………………………………………………………………………..  

Stopień niepełnosprawności ………………………………………………………………………………………………….. 

Czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności …………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje na temat niepełnosprawności, uzasadniające potrzebę wypożyczenia sprzętu: …………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa sprzętu, który chce Pan/i otrzymać do użyczenia : 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Okres użyczenia: rok akademiki …………………………     semestr: zima / lato 
 
Uzasadnienie konieczności użyczenia sprzętu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
         Czytelny podpis 
 
Oświadczenia studenta:  
Oświadczam, że spełniam kryteria do użyczenia sprzętu i oprogramowania, zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu 
wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z 
procesem kształcenia. 

 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
         Czytelny podpis 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów 
niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia i akceptuję jego postanowienia. 
 

 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
         Czytelny podpis 
Świadomy/ma odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej i dyscyplinarnej) za podanie nieprawdziwych informacji, 
oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
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         Czytelny podpis 
 
Oświadczam, że akceptuję kwestie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i oprogramowanie wzięte  
w używanie, zgodnie z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla 
potrzeb związanych z procesem kształcenia 
 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
         Czytelny podpis 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 z późn.zm.) 
 
Data i miejsce......................…………………    ……………………………………                                 
         Czytelny podpis 
 
Załączniki: 
-kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia i całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub 
niezdolności do samodzielnej egzystencji 
 
Wypełnia Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych:  

Na podstawie przepisów Regulaminu  
Niepełnosprawnych, że Pan/Pani…………………………………………………: 
 

a) Legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności TAK/NIE*, oraz przedłożył(a) stosowne zaświadczenie 
TAK/NIE*, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Posiada uregulowany status studenta TAK/NIE*, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Przebywa na długoterminowym urlopie od zajęć TAK/NIE*, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DECYZJA O UŻYCZENIU SPRZĘTU: 

                                
     ………….………………………………………… 
                                                                            Czytelny podpis Pełnomocnika Rektora 
                                                                                        ds. osób niepełnosprawnych 
 

Decyzja Rektora ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

     ………….………………………………………… 
                                                                                      Czytelny podpis Rektora 
 
*Właściwe zaznaczyć lub wypełnić 
**niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Decyzja Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Uzasadnienie decyzji odmownej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
** Uczelnia nie posiada wolnego sprzętu do wypożyczenia, wnioskowanego przez studenta. Student zostaje wpisany 
na listę oczekujących do wypożyczenia. 
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Załącznik nr 3. 

 
Umowa Użyczenia nr………………………… 

 
 

Zawarta w dniu…………………………………… w ……………………………………….., pomiędzy 
Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych oraz 
Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 316, NIP 778-14-23-778, reprezentowaną przez: 
Rektora – dr. Andrzeja ZDUNIAKA, 
zwaną dalej „Uczelnia”, 
a 
Panem/ią…………………………………………………………………………………………………………………….… 
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Studentem/tką  ……... roku, …………… semestru studiów, stacjonarnych/niestacjonarnych* …………. stopnia,   
na Wydziale ………………………………………………………………………………………………………………….,  
kierunek: …………………………………………………………………………………………………………………….., 
numer albumu …………………… 
zwanym/ną dalej „Studentem”. 

§1 

1. Uczelnia wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Studenta sprzętu, określonego w załączniku niniejszej 
umowy, w siedzibie i poza siedzibą Uczelni, wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz 
innych związanych z procesem kształcenia, w terminie od ……………………do ………….…….. tj. w ramach 
semestru zimowego/letniego*, roku akademickiego……………….….. 

2. Wydanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie odpowiednio: protokołu przekazania i protokołu zwrotu. 

3. Uczelnia może zażądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia jeżeli: 

1) Student używa przedmiotu użyczenia sprzecznie z jego przeznaczeniem, właściwościami, umową oraz 
postanowieniami Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów 
niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia, wprowadzonego zarządzeniem 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu nr 00/03/2015 z dnia 00 marca 2015r., 

2) Student przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej, bez zgody Uczelni, 
3) Student nie dostarczy do Uczelni aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie dwóch  tygodni 

od końca okresu, na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawności. 

§2 

1. Student zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami, umową oraz 
postanowieniami Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów 
niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia, wprowadzonego zarządzeniem Rektora 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu nr 00/03/2015 z dnia 00 marca 2015r. 

2. Student nie może oddawać sprzętu w najem lub do używania osobom trzecim. 

3. Student ponosi koszty bieżącej eksploatacji sprzętu. 

4. Student ponosi odpowiedzialność materialna za użyczony sprzęt, w tym za jego zagubienie,  zniszczenie, 
uszkodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez 
studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia, wprowadzonego 
zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu nr 00/03/2015 z dnia 00 
marca 2015r. 

5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania student zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić do 
biblioteki Uczelni na piśmie, dopuszczalna jest również forma elektroniczna, przy czym dla spełnienia w/w 
wymogów zgłoszenia koniecznym jest otrzymanie przez studenta potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą 
elektroniczną. Uszkodzenia powstałe z winy Studenta usuwane są na jego koszt. 

6. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Student, zobowiązany jest on do zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach, a w przypadku, gdyby 
nie było to możliwe -  do zwrotu równowartości nowego sprzęt. 

7. W przypadku zaginięcia lub kradzieży przedmiotu użyczenia Student obowiązany jest   niezwłocznie zgłosić 
ten fakt policji oraz pisemnie bibliotekę Uczelni o zaistniałej sytuacji. Dla zachowania warunków zgłoszenia 
dopuszczalna jest również forma elektroniczna, przy czym dla spełnienia w/w  wymogów zgłoszenia 
koniecznym jest otrzymanie przez Studenta potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną. Student  
obowiązany jest dostarczyć do biblioteki Uczelni kopię dokumentów przekazanych w tej sprawie przez 
policję. W przypadku nie dostarczenia decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu lub 
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ustalających sprawcę zdarzenia, Student zobowiązany jest do zwrotu jego  wartości według wyceny z dnia 
użyczenia sprzętu. 

8. Student zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie użyczenia,  
z uwzględnieniem normalnego zużycia. 

§3 
 
Niniejsza umowa została zawarta na czas do dnia określonego w §1 ust. 1 z możliwością przedłużenia na 
podstawie aneksu do niniejszej Umowy. 

§4 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§5 
 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygały właściwe sądy powszechne w Poznaniu. 

§6 
 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
§7 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

……………………………………..                                                                           ….………………………………… 
                  Student                 Uczelnia                                         
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Załącznik nr 4. 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

 

 

 
W dniu .................................... zostaje wypożyczony sprzęt specjalistyczny o nazwie ………………………………... 

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

 Pani/Panu .................................................................................................................................................................,  

która/który jest upoważniona/upoważniony do wypożyczenia sprzętu zgodnie z Regulaminem wypożyczenia 

sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia. 

 

Sprzęt zostaje wypożyczony od .................................................... do ……………………….………............... 

 

Opis stanu technicznego wypożyczanego sprzętu specjalistycznego o nazwie ......................................................... 

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

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

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

 

Student/Dysponent został zapoznany z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów 

niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.                                                                                                     

 

    

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

 Data i podpis pracownika biblioteki            Data i podpis studenta/dysponenta 
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Załącznik nr 5. 
 

PROTOKÓŁ ZWROTU WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

 
 
 
 

W dniu .................................... zostaje oddany wypożyczony sprzęt specjalistyczny o nazwie ………………………. 
……………………………………………………………………………………………......................................................, 
który był wypożyczony Pani/Panu ..............................................................................................................................  
zgodnie z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla 
potrzeb związanych z procesem kształcenia. 
Sprzęt został wypożyczony dnia ......................................., a oddany........................................, zgodnie  
z formularzem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego. 
 
Zastrzeżenia co do stanu technicznego wypożyczonego sprzętu specjalistycznego..................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

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

            Data i podpis pracownika biblioteki                  Data i podpis studenta/dysponenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


