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

zawarta w dniu......................................w ……………..................................., dalej „Umowa” pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół  

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 145 B, 85-880 Bydgoszcz , 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000274934, NIP: 953 263 84 75, 

reprezentowanym przez:  

Agnieszkę Bartosiewicz-Szatkowską - Prezesa Stowarzyszenia, 

Martę Mrozek – Wiceprezesa  

zwanym dalej „Użyczającym” a 

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

 zamieszkała/-y w .............................................................................................................................................................  

 legitymująca/-y się dowodem osobistym ….............................................. PESEL........................................................... 

zwaną/-ym dalej „Biorącym do użytkowania” zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną” 

Zważywszy, że:  

• Biorący do użytkowania jest osobą chorą ze zdiagnozowanym nadciśnieniem płucnym    

• Użyczający w ramach celów statutowych prowadzi działalność m.in. w zakresie poprawy sytuacji zdrowotnej i 

ekonomicznej osób chorych na nadciśnienie płucne   

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest nieodpłatne użyczenie Biorącemu do użytkowania przez Użyczającego, przenośnego 

koncentratora tlenu INOGEN ONE, producent INOGEN USA , rok produkcji 2014 numer seryjny…………........................, 

zwanego dalej „Sprzętem”. 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem Sprzętu i posiada uprawnienia do zawarcia Umowy. 

3. Umowę zawiera się na okres 3 miesięcy począwszy od dnia jej wejścia w życie. 

4. Umowa może zostać przedłużona, na uzasadnią prośbę Biorącego do użytkowania, w drodze aneksu sporządzonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 2 

1. Biorący do użytkowania zobowiązuje się używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz 

przeznaczeniu oraz nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem 

prawnym, włączając w to najem. 

2. Biorący do użytkowania jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją Sprzętu 

w czasie korzystania z niego.  

§ 3 

1. Biorący do użytkowania jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Użyczającego o wszelkich 

okolicznościach mogących narazić Sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie. 

2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia Sprzętu z przyczyn leżących po stronie Biorącego do 

użytkowania, koszty jego naprawy obciążają Biorącego do użytkowania. 

3. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Biorący do 

użytkowania, zobowiązany jest on do zakupu nowego urządzenia odpowiadającego parametrom Sprzętu, a w 

przypadku gdyby nie było to możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu. 

 

 



 

§ 4  

1. Wydanie Sprzętu Biorącemu do użytkowania następuje na podstawie protokołu wydania lub odpowiedniego 

dokumentu przewozowego stwierdzającego wydanie Sprzętu Biorącemu do użytkowania. Wraz z podpisaniem 

protokołu wydania Sprzętu (dokumentu przewozowego, o którym mowa powyżej), Biorący do użytkowania oświadcza, 

że jest mu znany stan Sprzętu oddanego do używania oraz, że jest on zdatny do użytku i nie ma on z tego tytułu 

zastrzeżeń. 

2. Biorący do użytkowania oświadcza, że został przeszkolony przez Użyczającego w zakresie używania Sprzętu, w 

szczególności, że została mu przekazana instrukcja obsługi Sprzętu, z którą się zapoznał. W razie potrzeby Użyczający 

oświadcza, że udzieli Biorącemu do użytkowania wszelkich niezbędnych wskazówek dotyczących korzystania ze 

Sprzętu. 

§ 5  

1. Użyczającemu służy prawo kontroli sposobu użytkowania Sprzętu.  

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczeniem, 

Użyczający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Biorącego do użytkowania kosztami 

ewentualnej naprawy, a Biorący do użytkowania zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzętu. 

§ 6 

1. Biorący do użytkowania zwróci Użyczającemu Sprzęt w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia Sprzętu 

będącym następstwem prawidłowego użytkowania. 

2. Zwrot Sprzętu nastąpi za pośrednictwem wskazanej przez Użyczającego firmy kurierskiej na adres wskazany przez 

Stowarzyszenie lub jeżeli Użyczający tak postanowi, przedstawicielowi Użyczającego w miejscu zamieszkania 

Biorącego do użytkowania.  

3. Zwrot Sprzętu następuje na podstawie protokołu odbioru Sprzętu podpisanego przez każdą ze Stron 

4. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu do Biorącego do użytkowania oraz zwrotu Sprzętu Użyczającemu 

zostaną poniesione przez Użyczającego. 

§ 7  

1. Użyczający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania niezwłocznego 

zwrotu Sprzętu, w przypadku, gdy:  

 a. Biorący do użytkowania używa Sprzętu w sposób sprzeczny z Umową, z właściwościami lub z przeznaczeniem                

Sprzętu, 

    b. Biorący do użytkowania naraża Sprzęt na zniszczenie, uszkodzenie lub utratę, 

  c. Biorący do użytkowania przekazuje Sprzęt osobom trzecim nie będąc do tego upoważnionym przez Umowę ani          

zmuszony przez okoliczności,  

    d. z nagłych i uzasadnionych powodów Sprzęt stanie się Użyczającemu niezbędny do realizacji celów statutowych. 

2. W przypadku ustania potrzeby korzystania ze Sprzętu przez Biorącego do użytkowania ma on obowiązek 

poinformować Użyczającego o tym fakcie w terminie maksymalnie 7 dni oraz zwrócić Sprzęt.  

§ 8 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem wydania Sprzętu Biorącemu do używania.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Użyczającego.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

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

     W imieniu Użyczającego                                                                                            Biorący do użytkowania 



 

  

                                                                                    

                                                              

                                                               Klauzula RODO 

 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

„RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Osób z 

Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 145 B, 85-880 Bydgoszcz , 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000274934, NIP: 953 263 84 75 

kontakt@phapolska.org .  Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji użyczenia sprzętu 

medycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą 

przetwarzane aż do cofnięcia zgody. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do zawarcia Umowy użyczenia.  

 

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

                                                                                                                                      data i czytelny podpis 
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