
 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA nr………………………… 

 

 

Zawarta w dniu ……………….w……………………..pomiędzy: 

Fundacją Edukacji Zdrowotnej STIM z siedzibą w Sosnowcu, plac Kościuszki 5, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551214 oraz z numerem identyfikacji 

podatkowej  NIP 6443510269, zwaną dalej Wypożyczającym, a 

a  
……………..…………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze: ...................................... 

zamieszkałą/łym 

…………………………………………………………………………………........................ 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) 
 
………………………………………………………………….............................................. 

(dane kontaktowe: adres e-mail, telefon kontaktowy) 

 

zwany dalej Biorącym 
 

§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenie urządzenia TENS, wraz z niezbędnymi 
akcesoriami (baterie do urządzenia i baterie zapasowe, dwa kable do elektrod, zestaw 
czterech nowych elektrod w oryginalnie zamkniętym opakowaniu) zwane dalej Zestawem.  

2. Wypożyczający wypożycza Biorącemu zestaw na okres 3 tygodni licząc od dnia odebrania 
osobistego lub odbioru przesyłki kurierskiej. 

3. Wyłącznym właścicielem urządzenia TENS w trakcie trwania umowy wypożyczenia jest 
Wypożyczający. 

4. Zestaw zostaje wydany Biorącemu sprawny technicznie i spełniający zasady 
bezpieczeństwa. 

5. Biorący potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym Zestawu i nie wnosi  
do niego zastrzeżeń. 

§2. Sposób realizacji umowy 

 

1. Biorący zobowiązany jest do zapoznania się z dołączoną do urządzenia TENS instrukcją 
obsługi. 

2. Biorący zobowiązuje się do korzystania z Zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3. Z chwilą wydania Zestawu na Biorącego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty 

urządzenia TENS. 
4. Biorący nie jest uprawniony do udostępniania Zestawu do korzystania osobom trzecim  

lub oddawania w podnajem. 
§3. Opłaty 

 

1. Biorący zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za  wypożyczenie Zestawu 
w wysokości 120zł.  



 

 

2. Na okres trwania umowy Wypożyczający pobiera kaucję od Biorącego w wysokości 200zł 
na poczet zabezpieczenia finansowego.  

3. Kaucja zwracana jest Biorącemu po zwróceniu Zestawu  Wypożyczającemu pod 
warunkiem oddania urządzenia w stanie tożsamym ze stanem w dniu wypożyczenia. 
Zwrotowi nie podlegają elektrody.  

4. Biorący zobowiązany jest do wpłacenia opłaty za wypożyczenie Zestawu oraz kaucji 
przelewem na numer rachunku 46 1140 2004 0000 3802 8217 7769 Fundacja Edukacji 
Zdrowotnej STIM. W przypadku odbioru osobistego jest możliwość płatności gotówką 
zarówno opłaty za wypożyczenie Zestawu jak i kaucję zwrotną. 

 

§4. Odpowiedzialność 

 

1. Przez cały okres wypożyczenia odpowiedzialność za wypożyczony Zestaw ponosi 
Biorący. 

2. W przypadku zaginięcia lub uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie Zestawu Biorący 
zobowiązuje się do odkupienia zniszczonego mienia i oddania go. 

3. W przypadku nie zwrócenia Zestawu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia okresu 
wypożyczenia przyjmuje się, że Zestaw został skradziony. 

4. W przypadku gdy Biorący nie zwróci Zestawu, Wypożyczający ma prawo zatrzymać 
kaucję. Jeżeli kaucja nie pokrywa całkowitego kosztu Wypożyczający ma prawo żądać od 
Biorącego odkupienia Zestawu lub rekompensaty finansowej.  

5. Jeżeli Biorący nie wywiąże się z punktu 4 §5 Wypożyczający zgłasza kradzież na Policję. 
 

§5. Przedłużenie okresu wypożyczenia / Zwrot Zestawu 

 

1. Biorący ma prawo przedłużyć okres obowiązywania umowy wypożyczenia najpóźniej  
w ostatnim dniu obowiązywania umowy poprzez kontakt mailowy 
kontakt@fundacjastim.pl 

2. Koszt przedłużenia okresu wypożyczenia to 30 zł tygodniowo, płatne na wyżej wymieniony 
numer konta bankowego. 

3. Zwrot urządzenia TENS następuje poprzez:  
a. przesyłkę kurierską na adres wskazany przez Wypożyczającego – koszt 

przesyłki pokrywa Biorący. 
b. oddanie urządzenia TENS osobiście członkini Fundacji Edukacji Zdrowotnej 

STIM. 
4. Za ostatni dzień wypożyczenia Zestawu uznawana jest data zwrotu osobistego lub też,  

w przypadku zwrotu przesyłką kurierską – data nadania przesyłki.   
5. Zwrot osobisty lub nadanie powinno mieć miejsce na następny dzień od dnia zakończenia 

trwania umowy wypożyczenia. Jeżeli ostatni dzień wypożyczenia przypada na dzień wolny 
od pracy wówczas Zestaw należy odesłać pierwszego dnia roboczego następującego po 
dniu wolnym.  
 

§6. Postanowienia końcowe 

 
1. Biorący oświadcza, że wie o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd w celu 

osiągnięcia korzyści materialnej (art. 286 Kodeksu Karnego). 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 



 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez 

administratora danych osobowych Fundację Edukacji Zdrowotnej STIM, pl. Tadeusza 

Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec zgodnie z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku., w celu wypożyczenia urządzenia TENS 

wraz z akcesoriami oraz dla potrzeb usprawnienia obowiązków i na potrzeby organizacyjne 

Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM. 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą 

udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym Fundacji Edukacji 

Zdrowotnej STIM. 

 
 

Podpis Wypożyczającego        Podpis Biorącego 

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

 


