
ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie ustalenia zasad użyczenia sprzętu na potrzeby  

studentów i doktorantów związane z procesem kształcenia 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t. z późn. zm.) zarządza się, co następuje. 

§ 1 

Sprzęt będący własnością uczelni może być użyczony bezpłatnie studentowi  
lub doktorantowi w związku z realizacją procesu kształcenia, w szczególności  
do przeprowadzenia badań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, jeżeli 
istnieje potrzeba wykonania badań poza laboratorium. 

§ 2 

1. Sprzęt użycza się za zgodą kierownika odpowiedniego laboratorium na podstawie 
podpisanej umowy z osobą użyczającą i przy akceptacji kierownika pracy dyplomowej 
lub innego pracownika naukowego potwierdzającego konieczność wykorzystania 
urządzenia do realizacji pracy dyplomowej lub innej pracy związanej z procesem 
kształcenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Po zawarciu umowy użyczenia studentowi/doktorantowi wydawany jest przedmiot 
umowy na podstawie protokołu przekazania sprzętu, stanowiącego Załącznik Nr 2  
do zarządzenia. 

3. Zwrot użyczonego sprzętu następuje na podstawie odpowiednich wpisów  
w protokole przekazania. 

§ 3 

1. Użyczony sprzęt może być wykorzystany przez studenta/doktoranta wyłącznie  
do realizacji zadań związanych z procesem studiowania, określonych w umowie. 

2. Po okresie użyczenia osoba biorąca sprzęt do użyczenia jest zobowiązana  
do zwrócenia użyczonego sprzętu. 

3. Student/doktorant biorący sprzęt do użyczenia ponosi odpowiedzialność materialną  
za użyczony sprzęt na warunkach określonych w umowie. 



4. W przypadku zaginięcia lub kradzieży przedmiotu użyczenia student/doktorant 
obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt policji oraz pisemnie poinformować 
odpowiedniego kierownika laboratorium o zaistniałej sytuacji. 

5. W przypadku studentów unikających odpowiedzialności materialnej za utracony  
lub uszkodzony z ich winy sprzęt, uczelnia będzie kierować sprawę na drogę sądową. 

§ 4 

Urządzenia zakupione w ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych mogą być 
wykorzystane tylko w zakresie i miejscu dopuszczonym umową o dofinansowanie. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      R E K T O R 
 
 
       prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 
 


